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 ( 541 )  RAGING BLOOD

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázó

anyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),

gyomirtó szerek (herbicidek); acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumin étrend-kiegészítők;

albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények gyógyászati

alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek; alginát étrend-kiegészítők; alginátok
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gyógyszerészeti használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati használatra;

alkohol gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok

lemosására szolgáló szerek; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek; alumínium-acetát

gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati

használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák; anyarozs

gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; atkairtó szerek;

bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és

állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;

balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; barnító pirulák; bébiételek;

bébi nadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bedörzsölő szerek; biocidok; biológiai készítmények

állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák

állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmut készítmények gyógyszerészeti

használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő gyógyszerészeti használatra; borogatások;

borogatások (meleg); bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; bróm

gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovar riasztókénti használatra; cellulóz

észterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; cement állatok patáinak

kezelésére; citromfű tea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra;

csíramentes vatta; csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj; dezodorok nem személyes

vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati

használatra; diagnosztikai készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati

használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra; digitalin;

dohánykivonatok (rovarirtó szerek); dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; drogok gyógyászati

használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra; édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra;

édeskömény gyógyászati használatra; egérirtó szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

inkontinencia-pelenkák; egészségügyi kendők; egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok

inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő

szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimek gyógyászati használatra;

enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek

(gyógyszerek); érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti használatra; éterek gyógyszerészeti

használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák;

étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz

gyógyszerészeti használatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs

gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti használatra; fejfájás (migrén) elleni

készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; féreghajtó; féregirtó szerek; fertőtlenítő (csíraölő) szerek;

fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek

egészségügyi használatra; fertőtlenítőszerek vegyi vécékhez; fertőtlenítő vatta; fertőzésgátló (antiszeptikus)

szerek; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati

lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók, fogtömő anyagok;

fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; formaldehid gyógyszerészeti használatra; foszfátok

gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra;

füstölő rudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi

vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gázok gyógyászati használatra;

géz kötésekhez; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok; glükóz étrend-kiegészítők; gombaölő szerek,

fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gumi

gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok;

gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek
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humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények; gyógyszeres infúziók; gyógyszeres táskák,

töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák; gyomirtó szerek,

herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök

gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén szerek;

hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati

használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú kenőcsök; higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hormonok

gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj

mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő spray-k gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő

készítmények gyógyászati használatra; idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz;

iszap, orvosi; izotópok gyógyászati használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa (gyökér); jód gyógyszerészeti

használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók

gyógyászati használatra; kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra; kandiscukor

gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil (parazitaölő

szer); karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;

kasu gyógyszerészeti használatra; kaucsuk fogászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás

vagy gyógyszerészeti használatra; kendők gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti

használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális aktivitás

csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati

használatra; kinolin gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain;

kollírium (szemvíz); kollódium gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra;

komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; kondurangókéreg, gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító

készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

készítmények; kőrisbogárpor; kötés, pólya kötözésre; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kötszer, mullpólya,

sebkötő géz; kreozot gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás betegségek elleni szerek; krotonkéreg, tejfűkéreg;

kúpok (végbél vagy hüvely); kuráre; kutya lemosószerek (öblítő); kutya mosdatószerek; kvassziafa gyógyászati

használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lakmuszpapírok orvosi vagy

állatorvosi célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati

használatra; légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; lemosószerek

állatgyógyászati használatra; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag

gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő

szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra;

maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti

használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; maróanyagok gyógyszerészeti

használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menstruációs betétek; menta

gyógyszerészeti használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; meztelen

csigák irtására szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati

használatra; mintázóviasz fogászati használatra; maleszkin (bőrutánzat) gyógyászati használatra; molyirtó papír;

molyirtó szerek; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra;

mustártapaszok; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra;

narkotikumok; nátriumsók gyógyászati használatra; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra;

növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak

paraziták ellen; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra;

oldatok kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumszármazékok;

opodeldok; organoterápiás készítmények; orvosi alkohol; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek

gyógyászati használatra; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra; övek egészségügyi betétekhez; oxigén

gyógyászati használatra; oxigénfürdők; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek;

párnák szoptatáshoz; pasztillák; cukorkák gyógyszerészeti használatra; patkánymérgek; pektin gyógyszerészeti

használatra; pelenkák állatoknak; babapelenkák; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok
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gyógyszerészeti használatra; penész elleni vegyi készítmények; piócák gyógyászati használatra; pollen

étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti

célokra; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati

használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; rádium gyógyászati használatra; rágógumi

gyógyászati használatra; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók;

ricinusolaj gyógyászati használatra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek;

rovarriasztó szerek kutyáknak; rovarriasztók; savak gyógyszerészeti használatra; élő szövetből álló sebészeti

implantátumok; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti szövetek; sebszivacsok (gyógyító); sebtapaszok; sók

gyógyászati használatra; sperma mesterséges megtermékenyítéshez; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;

szárító (nedvszívó) szerek, szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra;

szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; székrekedés elleni orvosságok; személyes szexuális síkosítószerek;

szemölcs elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek;

szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő

betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin;

szulfonamidok (gyógyszerek); talajfertőtlenítő készítmények; tampon gyógyászati használatra; tápanyag

adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor

(laktóz) gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra;

tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti

használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati

használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; bütyökvédő

párna; tyúkszemirtó szerek; vakcinák (oltóanyagok); vállövek sebészeti használatra; vatta gyógyászati

használatra; vazelin gyógyászati használatra; tisztasági betét; vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények

állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy

állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf

(EKG) elektródákhoz; vér gyógyászati használatra; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények;

vérzéscsillapító rudak; vietnami balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin orvosi célokra;

zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-,

karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszerek; fehérje-, kreatin-,

 karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított élelmiszerek; kondroitin készítmények.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök; achát; amulettek

[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; arany, nyers vagy vert; aranyszálak [ékszerek]; atomórák;

bugák, ingótok nemesfémből; cipődíszek nemesfémből; díszdobozok órákhoz; díszek [ékszerek]; dísztűk;

dobozok nemesfémből; drágakövek; ébresztőórák; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; ékszeres dobozok [ládikák

vagy dobozok]; ékszerkellékek; ékszertokok; elefántcsont ékszerek; elektromos órák; ellenőrző órák [központi

órák]; érmék; ezüstfonál, ezüsthuzal; ezüst, megmunkálatlan vagy vert; ezüstszál/ezüstfonal (ékszerészet);

féldrágakövek; fülbevalók; gyémántok; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek

ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; horgonyok [óragyártás]; időmérő eszközök; ingák [óragyártás],

irídium; jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; kapcsok ékszerkészítéshez; karkötők [ékszerek];

karórák; kronográfok [órák]; kronométerek, versenyórák; kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó

díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalion, nyakérem; medálok; mellszobrok nemesfémből;

melltűk, brossok [ékszerek]; mozgatószerkezetek órákhoz; művészeti tárgyak nemesfémből; napórák; nemesfém

ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csiptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált

nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált zsett; óradobozok, óratokok; órák; órák [faliórák]; óraláncok;

óralapok [óragyártás]; óramutatók [óragyártás]; órarugók; óraszerkezetek, óraművek; óraszíjak; óratokok;

óratokok [óragyártás]; óraüvegek; ozmium; palládium; peridot (drágakő minőségű ásvány); platina [fém];

rekeszzománcos ékszerek; rézérmék, zsetonok, ródium; rugóházak [óragyártás]; ruténium; spinellek
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[drágakövek]; stopperórák; strassz [drágakőutánzat]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szobrocskák, nippek

 nemesfémből; szobrok nemesfémből; tűk [ékszerek]; zsettdíszek.

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

lószerszámok; abrakos tarisznyák; aktatáskák; állszíjak bőrből; aranyverő hártyák; belek hurkafélék készítéséhez;

bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; botszékek; bőrdarabok

bútorhuzatokhoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák;

bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrpórázok; bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai felszerelésekhez;

bőrszíjak [nyergesáru]; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkán fíberből; ernyők,

esernyők; erszények, pénztárcák; esernyőbehúzó anyagok; esernyőnyelek, esernyőfogók; feszítőzablák;

fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyűrűk

esernyőkhöz; hámok állatoknak; hámok szerelvényei; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; irhák [állatbőrök]; iskolatáskák; istrángok [hámok];

kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kantárszárak, gyeplők; kecskebőr, sevró; kenguru gyermekek

hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kengyelek; kengyelszíjak; kerekekkel

ellátott bevásárlótáskák; kézitáskák; kézitáska vázak; kikészített bőrök; kilencágú korbácsok; kofferek [kis

utazóládák]; korbácsok, ostorok; korcsolyaszíjak; kottamappák, kottatokok; kötőfékek [hámok]; kruponbőrök;

kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; lánchálós erszények; levéltárcák; lópatkók; lószerszám-szíjak;

lótakarók, lópokrócok; lovaglónyergek; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; napernyők;

névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; nyakhámok; nyakörvek állatoknak; nyeregfák [nyeregvázak];

nyeregpárnák lovagláshoz; nyeregszíjak; nyeregtakarók lovaknak; nyergesáruk; nyersbőrök, irhák; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrből; rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok,

sétapálcák; sporttáskák; strandtáskák; szájkosarak; szarvasbőr, nem tisztítási célokra; szemellenzők [hámok];

szerszámtáskák bőrből (üresen); szíjak nyergekhez; takarók állatoknak; táskák; táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, bőrből; térdvédők lovaknak; turistabotok; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák;

vadásztáskák [vadászkellékek]; vállszíjak bőrből; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; zablák állatoknak

 [hámok]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak; sporthátizsákok; tornazsákok.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; akváriumfedők; akváriumok (szobai);

állatsörték (kefeáruk és ecsetek); alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis állatoknak; arcfestés

eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos; asztaldíszek; asztali késtartók; asztalnemű, a kések, villák és

kanalak kivételével; autoklávok, gyorsfőző fazekak, nem elektromos; autómosó kesztyűk; baromfigyűrűk;

bébifürdőkádak, hordozható; bontófésűk; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs-tartók; borsdarálók,

kézi; borstartók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák

porcelánból vagy üvegből; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék;

cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg-melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai

evőcsészék; csepegtetőedények, csészealjak; csészék; csizmahúzók; dagasztóteknők; darálók háztartási

használatra, kézi; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló készülékek személyes használatra; dobozok

papírtörülközők adagolására; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök (kefék); dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez;

dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; ecet- és olajtartók; ecet-olajtartó üvegek;

edények; edények kiöntőcsőrei; edények, nem elektromosan fűtött; edényfogók és -alátétek; edénykészletek;

edénymosó kefék; egérfogók; egészségügyipapír-adagolók; egészségügyipapír tartók, vécépapírtartók;

éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével; enyvesfazekak; eszközök

nyakkendők formatartására; ételbúrák; ételdobozok; étlaptartók; evőpálcikák (kínai); fajanszedények;

fazekasáruk; fazékfedők; fecskendők virágok és más növények öntözéséhez; fedeles serlegek; felmosórongyok;

fémedények fagylalt és jeges italok készítéséhez; festettüveg; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos);
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fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem, fogászati célokra;

fokhagymaprések (konyhai eszközök); forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; főzelékes tálak;

főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; füstfogók háztartási használatra; fűszertartók; grillállványok;

grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertyafogók cseppfogó karikái;

gyertyaoltók; gyertyatartó üvegedények (tartók); gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; gyűrűk

madaraknak; habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem

elektromos; háztartási szűrők; hőszigetelt palackok; hőszigetelt tartályok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez;

hőszigetelt tartályok italokhoz; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtáskák

(hordozható), nem elektromos; illatszerfüstölők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz;

ivópoharak; izotermikus zsákok; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; kancsók; kaptafák (tágítók); karos

gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi); kávéfőzők, nem

elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek (szervizek); kávészűrők, nem elektromos; kefeáruk;

kefék; kefék (elektromos), a géprészek kivételével; kefék lámpaüvegekhez; kefekötéshez anyagok; kefék

tartályok tisztítására; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási

használatra; kertészeti kesztyűk; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra; kesztyűtágítók; ketrecek

kedvtelésből tartott állatoknak; keverőkanalak (konyhai eszközök); kézi keverőpalackok (koktél shaker); kézi

szőnyegporolók, prakkerek; kisnyársak (tűk) fémből, sütéshez; kis seprők, nem elektromos, háztartási

használatra; koktélkeverők; kompótos csészék; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai edénykészletek;

konyhai eszközök, kis méretű; konyhai vágódeszkák; konyhai tárolók; korsók; kosarak háztartási használatra;

kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok (üvegáruk); kvarcüvegrostok, nem textilipari

használatra; lapátkák (asztalneműk); lapátkák (konyhai eszközök); lapos csészék, tálkák; laposüvegek; légy

csapdák; légyfogók (légycsapók); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőröskészletek;

locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; madárfürdők; madárkalitkák;

majolika; malacperselyek; medencék (tartályok); mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből;

metéltkészítő készülékek, kézi működtetésű; mopfacsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;

műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos

ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nyeles cserépserpenyők; nyelesserpenyők; nyélre erősített

felmosórongyok; olajsütők, nem elektromos; olvasztott kvarc (félkész termék), nem építéshez; opálüveg;

ostyasütők, nem elektromos; öntőformák (háztartási eszközök); öntözőberendezések; öntözőeszközök;

öntözőrózsák; palackalátétek, nem papírból, nem asztalneműk; palacknyitók, elektromos és nem elektromos;

palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtálcák; parfümpermetezők, illatszerpermetezők;

patkányfogók (csapdák); piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkóstoláshoz);

poharak papírból vagy műanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra; porrongyok;

portalanító készülékek, nem elektromos; púderdobozok; púderpamacsok; reszelők konyhai használatra; rosták

(háztartási eszközök); rovarcsapdák; rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök;

ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták, hamurosták (háztartási eszközök);

salátástálak; sámfa; sámfák (tágítók); seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sertéssörték; sikáló eszközök fémből

nyelesserpenyőkhöz; síküveg (nyersanyag); sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz; sószórók;

söröskorsók; sörték kefékhez; spicckanalak (konyhai eszközök); súrolópárnák konyhai használatra; süteményes

tálcák; süteményformák; sütemény (keksz) vágók; süteményvágók; sütő alátétek; sütőformák; szájzuhanyok;

szalvétákhoz gyűrűk; szalvétatartók; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbőr tisztításhoz;

szemetesládák, szemetesedények; szemöldökkefék; sziták (háztartási eszközök); szivacsok háztartási használatra;

szivacstartók; szívószálak; szobai terráriumok (viváriumok); szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából

vagy üvegből; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szódásszifonok; szórófejek

öntözőcsőhöz; szőnyegseprők; szűrők (passzírozók); tálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák; tálcák háztartási

használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; tányérok; tartályok háztartási vagy konyhai célokra; teababák;

teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek (terítékek); teaszűrők; tejüvegek, opálüvegek;

terráriumok, (növénytermesztéshez); textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztító
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(fényesítő) anyagok, a papír és a kő kivételével; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási

használatra; tisztítókóc; tisztítópárnák; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; tojástartók;

tojató tojások (mesterséges); tollseprűk; tortalapátok; tölcsérek; törlőrongyok; törülközőtartó sínek és gyűrűk;

urnák; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák (tartályok); üveg, beépített vékony elektromos

vezetékekkel; üvegedények (savszállításra); üvegek (tárolóedények); üveg járműablakokhoz (félkész termék);

üvegkancsók; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg

kivételével; üvegpalackok (tartályok); üvegrostfonál, nem textilipari használatra; üvegrost nem szigetelési, vagy

textilipari használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó búrák; vajtartók; vályúk;

vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; vécépapírtartók; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos;

virágállványok (virágok elrendezésére); virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz;

zománcozott üveg; italkeverők, shakerek, ivókulacsok, tartó és adagoló dobozok pirulákhoz, kapszulákhoz,

 vitaminokhoz.

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk; abroszvédő

alátétek, nem papírból; ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; ajtófüggönyök;

állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztali vászonneműk, nem papírból;

asztalkendők textilből; asztalterítők, nem papírból; babatörlőkendők; barhent, pamutszövet; bársony;

bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; brokátok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok

textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; címkék, szövött; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó

[szövet]; díszpárnahuzatok; egészségügyi flanel; előrajzolt szövetek hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok,

tapéták textilanyagból; flanel [szövet]; függönykikötő zsinórok textilből; függönyök textilből vagy műanyagból;

fürdőkesztyűk; géz [fátyolszövet]; gumírozott vásznak, nem papíripari használatra; gyapjúszőnyeg; háló

függönyök; hálózsák bélések; háztartási lenvászon; hócsalán szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; jersey

[szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó [pamutvászon]; kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; kanavász

[szabó vászon]; kenderszövetek; kendervászon; kötött szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők;

lobogók; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; matracvásznak; melegen ragasztható

tapadó szövetek; mintás vászon; műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt

textíliák; nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon,

karton, kalikó; párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; poháralátétek [asztalneműk]; posztó,

kártolt gyapjúszövet; rugalmas (ellasztikus) szövetek; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót

gyapjúszövet; sminkeltávolító kendők; szalvéták (textilből); szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek; szövetek

hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szövetek textilipari használatra; szúnyoghálók; szűrőanyagok

textilből; tafota, taft [szövet]; tányéralátétek textilből; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; textilarctörlők;

textil törülközők; tüll; tüll [fátyolszövet]; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra;

üvegtörlők [törülközők]; vánkos huzatok; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon

asztalterítők; zászlók, nem papírból; zászlószövet; zefír [szövet]; zuhanyzó-függönyök textilből vagy

műanyagból; zsákvászon [kendervászon]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet; törölközők,

 fürdőlepedők.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák;

alvómaszkok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz (ruházat részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; bőrszegek futballcipőkhöz; bugyik; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;

cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok (ruházat); csuklyák,

kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők (ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok

lábbelikhez; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők;

fátylak (ruházat); fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák;

futballcipők; fülvédők(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők (ruházat); fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok

(ruházat); gallérok (ruházat); harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós

csípőfűző; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó
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alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik

(bokavédők); kaplik, cipőorrok; karék, manipula (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi

sapkák; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat);

kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat), kötöttáruk; lábbeli felsőrészek;

lábbelik; lábszárvédők, kamáslik; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;

mantillák (csipke fejkendők); matrózblúzok; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók;

miseruhák, kazulák; mitrák; műbőr ruházat; püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruházat); munkaruhák,

munkaköpenyek; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők;

nyaksálak (sálak); öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok;

parkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak

(szőrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak;

sapkák; sárcipők; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skort-ok (túraszoknyák); spárgatalpú vászonlábbelik;

sportcipők; sportlábbelik; sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;

szarongok; szemellenzők (fejfedők); szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); szvetterek; talpak

lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendők (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához);

térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk;

vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák; férfi pólók; férfi

nyomtatott pólók; férfi ujjatlan pólók; férfi trikók; női pólók; női trikók; férfi kapucnis felsők; férfi

rövidnadrágok; férfi edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; női rövidnadrágok; női edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; férfi melegítőalsók, melegítőnadrágok; női melegítőalsók, melegítőnadrágok; férfi

 melegítő felsők; női melegítő felsők; baseball sapkák; széldzsekik; férfi átmeneti kabát; női átmeneti kabát.

 28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; agyaggalambok

céllövéshez; agyaggalambok [céltárgyak]; álarcok [játékszerek]; álcázóvásznak [sportcikkek]; állatcsalogató

eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok; árbocok vitorlás deszkákhoz; asztaliteniszhez asztalok;

backgammon, trictrac [játékok]; baseballkesztyűk; baseballkesztyűk [játékfelszerelések]; bélhúrok teniszütőkhöz;

biliárdasztalok; biliárddákók; biliárdgolyók; biliárd-mandinerek; biliárdmarkerek; bingó kártyák; bobok;

bodyboard deszkák; bőrkarikák biliárddákókhoz; céltáblák; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;

csocsóasztalok; diszkoszok sportcélokra; dobható korongok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; elektronikus

videó játékgépek; érmebedobásos játékautomaták; érmebedobással működő biliárdasztalok; eszközök

testgyakorláshoz; expanderek; felszerelések vitorláshajókhoz; fókabőrök [sílécek borítására]; gépezetek és

készülékek tekejátékokhoz; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; golyó játékokhoz;

gördeszkák; görgők álló edzőkerékpárokhoz; görkorcsolyák; görkorcsolyák, sorban elhelyezett görgőkkel; gyanta

atlétáknak; gyepjavítószerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyutacsok [játékszerek];

halhorgok; hálók [sportcikkek]; harangok karácsonyfákra; hegymászó felszerelések; hernyóbelek horgászathoz;

hócipők; hógömbök [dísztárgyak]; hokiütők; homokzsákok; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel;

horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok; húrok teniszütőkhöz; íjak íjászathoz;

íjászfelszerelések; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékgépek; játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak; kaparós sorsjegyek sorshúzásos játékokhoz; kaparóvasak sílécekhez; kapásérzékelők

[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a

cukorkaféléket; karácsonyfák műanyagból; karácsonyfatartók; karneváli álarcok; kesztyűk [játékok tartozékai];

kézi golfkocsik; kick boardok úszáshoz; korcsolyacipők korcsolyával; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek];

kréták biliárddákókhoz; krikettzsákok; labdaadogató gépek; labdák labdajátékokhoz; légpuskák [játékszerek];

légtömlők játék labdákhoz; lepkehálók; mászógépek hegymászóknak; méretarányosan kicsinyített

járműmodellek; merítőzsákok horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges hó karácsonyfákhoz;

nyerőgépek szerencsejátékokhoz; nyilak [célbadobó játékokhoz]; ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk;

összeszerelhető méretarányos modellek [játékok]; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; pachinko [játékok];

paintball [lövedékek painball pisztolyokba] [sportcikkek]; paintball pisztolyok [sportcikkek]; papírkalapok

partikra; parittyák [sportcikkek]; pénzbedobásos játékgépek; pisztolycsappantyúk [játékok]; poharak
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kockajátékhoz; rajtkockák sporthoz; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett-kerekek; sakkjátékok; sakktáblák;

sárkányrepülőgépek; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kiképzett zsákok; siklóernyők; síkötések;

sílécborítások; sílécek; sílécek élei; sílécek szörfözéshez; sípcsontvédők (sportcikkek); síviasz, sívax;

snowboardok (hódeszkák); súlyzók; szánkók (sportcikkek); szigonypuskák (sportcikkek); színházi álarcok,

maszkok; szörfdeszkák; szörfdeszkákhoz szíjak; táblajátékok; tárgyak társastánchoz [cotillonhoz]; tekebábuk;

teke, kugli [játékok]; tengerparti halászhálók; teniszhálók; teniszlabdavető gépek; teniszütők; térdvédők

[sportcikkek]; testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok; ugródeszkák [sportszerek]; úszók

halászathoz; úszómellények; uszonyok úszóknak; úszóövek; úszószárnyak, szárny alakú úszóövek; védőnadrágak

férfi sportolóknak [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz]; vesszővarsák [halászfelszerelés];

vezénylőpálcák; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki felszerelések; videó

játékgépek; vitorlás deszkák; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; vízisík; zsetonok

játékokhoz; zsetonok szerencsejátékokhoz; férfi edzőkesztyűk; női edzőkesztyűk; derék stabilizáló övek

 sportolási célra; csuklópántok sportolási célra; hevederek, gurtnik sportolási célra.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár (tartósított paprika);

alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; algakivonatok élelmiszerként;

alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áloé vera

emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított;

baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;

csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús; disznózsír; dzsemek; erjesztett tejes italok

étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; fésűkagylók, nem élő;

földimogyoró, elkészítve; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcs, párolt;

gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási

használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;

hal, tartósított; hentesáruk; heringek (nem élő); homár, nem élő; hummusz (csicseriborsókrém); hús;

húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; húsleves

koncentrátumok; hús, tartósított; joghurt; kagylók, (ehető), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott

(cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kefír; kimcsi (erjesztett zöldségféleség); kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;

kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejes ital); languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin

étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények;

madárfészkek, ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; margarin; mazsola; milk shake-ek

(tejalapú frappé italok); mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó,

tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;

pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra; pikkalilli;

prosztokvasa (savanyított tej); rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési;

rjazsenka (erjesztett sült tej); roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó

gubó, emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcs alapú); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;

sűrített tej; szardella, ajóka; szardínia (nem élő); szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj;

szmetana (tejföl); szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej (tejpótló); tahini (szezámmagkrém); tej;

tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermék); tejtermékek; tengeri rákok,

apró, nem élő; tengeri-uborka, nem élő; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor;

tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz (befőtt); vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka (hentesáru); virágpor

készítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok);

zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési;

zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tej és

tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj étkezési célokra; protein

 alapú termékek; fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.
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 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég; algák (fűszer); amerikai mogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták;

ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák

süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá

tört; babliszt; bonbonok (cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi

fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek (szendvicsek); chips (gabonakészítmény); chow-chow

(ízesítőszer); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukor; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk;

cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer);

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;

csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma (fűszer);

desszert mousse-ok (cukrászárú); diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér nyalókák

(cukrászáru); édesítőszerek, (természetes); élelmiszerízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő ételekhez;

élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat;

ételízesítő (fűszer); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek; fűszerek,

ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér) étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); gyümölcs coulis-k

(mártások); gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); hominy

(kukoricapép vízzel vagy tejjel); húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra;

ízesítőszerek; jég (ehető); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy

mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kandiscukor; kapribogyók; karamellák (cukorkák); kávé;

kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovásznélkül,

macesz; kerti füvek, konzervált (ízesítőszer); ketchup [szósz]; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,

jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica,

sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein

tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat

élelmezési célra; malátás kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;

marcipán; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,

mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; mustár;

mustárliszt; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók; növényi készítmények pótkávéként

való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő); paradicsomszósz; pasztillák (cukrászáru);

pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék;

propolisz; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi; ravioli; rizs; rizspuding; rizssütemény; sáfrány

(ételízesítő); salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); só élelmiszerek tartósítására;

sonkamáz; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta;

sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra);

szágó; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;

szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbet (fagylalt); szusi; tabulé; taco; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi

tekercs; tea; tea alapú italok; tea helyettesítőként használt virágok vagy levelek; tejsodó (vaníliás krém);

tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; tésztában sült pástétom; tésztafélék; tésztaöntetek; tortilla;

töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vareniki (ukrán töltött

gombóc); vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely;

zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa; csokoládészeletek; gabonaszeletek és müzliszeletek; energiaszeletek; búza

alapú szeletek és magas fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez;

 szénhidrát alapú élelmiszerek.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; áloé vera italok,
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alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek (italok); eszenciák italok

előállításához; földimogyoró tej (alkoholmentes ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz

(alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú

alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas

italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); sörbetek (italok); sörcefre; sörök; szasszaparilla

(alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek

előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok); fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; alkoholmentes fogyasztásra kész

 italok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;

árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények

valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; import-export ügynökségek; információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;

kommunikáció átírása (irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám

vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok

felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek); telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések

intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

információk; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel

sportolók számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik

felek számára; valamint étrend kiegészítők, táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és

vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrendkiegészítők, sportolóknak

szánt élelmiszerek, fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított

élelmiszerek, kondroitin készítmények, órák és más időmérő eszközök, táskák, sporttáskák, hátizsákok,

sporthátizsákok, tornazsákok, italkeverők, shakerek, ivókulacsok, tartó és adagolódobozok pirulákhoz,
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kapszulákhoz, vitaminokhoz, törölközők, fürdőlepedők, edzőkesztyűk, sportolási célra szánt derék stabilizáló

övek, sportolási célra szánt csuklópántok, sportolási célra szánt hevederek és gurtnik, tej és tejtermékek, tejsavó

és egyéb tejtermékek, szójaleticin, lenmagolaj, protein alapú termékek, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy

aminosav tartalmú tejalapú italok, csokoládészeletek, gabonaszeletek, müzliszeletek, energiaszeletek, búza alapú

szeletek és magas fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek, szénhidrát készítmények élelmiszerekhez, szénhidrát

alapú élelmiszerek, fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok, energiaitalok, koffein tartalmú energiaitalok,

energiaitalok [nem gyógyászati használatra], alkoholmentes fogyasztásra kész italok és ruházati cikkek

 kiskereskedelme és nagykereskedelme, valamint reklámozása.

 ( 111 )  223.479

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 00807

 ( 220 )  2017.03.08.

 ( 732 )  Vad-Horváth Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Kulturális és szórakoztatási célú rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  223.490

 ( 151 )  2018.01.16.

 ( 210 )  M 17 01659

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 111 )  223.497

 ( 151 )  2018.02.06.

 ( 210 )  M 17 01449

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmény köhögésre, meghűlésre, allergia és influenza tüneteinek kezelésére.

 ( 111 )  223.498

 ( 151 )  2018.02.06.
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 ( 210 )  M 17 00765

 ( 220 )  2017.03.06.

 ( 732 )  TNT Nutrition Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Feicht Ügyvédi Iroda, Kistarcsa

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  21    Edények és tárolóedények konyhai célokra.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  223.499

 ( 151 )  2018.02.06.

 ( 210 )  M 17 00850

 ( 220 )  2017.03.13.

 ( 732 )  Miracoloso-Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rába Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület

 kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz),

 fényképészet, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése, estélyi ruha kölcsönzés, gyermekfelügyelet (babysitter

 szolgáltatások), házasságközvetítő irodák, ruházat kölcsönzése.

 ( 111 )  223.620

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01396

 ( 220 )  2017.04.27.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Csitári Nikolett, Szeged

 ( 541 )  ALMOWILL-DUO

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  223.621

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01580

 ( 220 )  2017.05.11.
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 ( 732 )  Dékányné Kovács Tünde 80%, Budapest (HU)

 Dékány Dóra 20%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; öntetek, szószok.

 ( 111 )  223.622

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01582

 ( 220 )  2017.05.15.

 ( 732 ) HAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Vértesboglár

 (HU)

 ( 740 )  Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.623

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01585

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tókos Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás.
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 ( 111 )  223.624

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01694

 ( 220 )  2017.05.23.

 ( 732 )  Brunyai Pince kft 100%, Siklós (HU)

 ( 740 )  Brunyai Árpád, Siklós

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.625

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01699

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Compliance Data Systems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SECPORTAL

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére 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; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.626

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01690

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Hosszú Dávid, Mezőtúr (HU)

 ( 740 )  Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REVOMATIC

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.627

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01802

 ( 220 )  2017.06.02.
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 ( 732 ) Priminer Machine Tools Dongguan Co., LTD, Xinruyi Industrial Park, Huangjiang Town, Dongguan City,

 Guangdong Province (CH)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Gravírozógépek; üvegmegmunkáló gépek; üvegcsiszoló / polírozó gépek; üvegvágó gépek; marógépek;

esztergák; vágógépek, vágószerszámok; befejező megmunkálógépek; fenőgépek; szerszámgépek; fémfeldolgozó

gépek; zúzógépek, őrlőgépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; automata kezelőgépek [manipulátorok];

 robotok [gépek]; oszlopos / nyomatékos fúrók [gépek]; üregelő gépek; optikai hidegmegmunkáló berendezések.

 ( 111 )  223.628

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01801

 ( 220 )  2017.06.02.

 ( 732 )  Szilágyi Nikolett, Alacska (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.629

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01917

 ( 220 )  2017.06.14.

 ( 732 )  Oberfrank Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  OBERFRANK nyelvoktatási módszer

 ( 511 ) 9    Adathordozón rögzített oktatási és képzési anyagok, nyelvvizsga anyagok, kép- és hanganyagok; letölthető

elektronikus kiadványok, publikációk; rögzített és/vagy letölthető számítógépprogramok; szoftverek és

 alkalmazások számítógépekhez és/vagy mobil eszközökhöz.

  16    Könyvek, tankönyvek, folyóiratok, füzetek, nyomtatott publikációk.

 41    Nyelvoktatás; nyelvvizsga szolgáltatás; elektronikus tananyagok, online elérhető elektronikus publikációk;

tanfolyamok, képzések, továbbképzések; oktatási rendezvények, konferenciák, szemináriumok szervezése;

 oktatási tanácsadás; könyvkiadás, tankönyvek kiadása; oktatási anyagok kölcsönzése.

  42    Online, nem letölthető oktatási anyagok és szoftverek ideiglenes használatának biztosítása.

 ( 111 )  223.630

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01127

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Post For Rent Ltd., Tortola, British Virgin Islands (VG)

 ( 740 )  Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; hirdetési

felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hiálózaton;

 online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  223.631

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01124

 ( 220 )  2017.04.06.

 ( 732 )  Post For Rent Ltd., Tortola, British Virgin Islands (VG)

 ( 740 )  Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  POST FOR RENT

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; hirdetési

felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hiálózaton;

 online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  223.632

 ( 151 )  2018.02.05.

 ( 210 )  M 17 01364

 ( 220 )  2017.04.26.

 ( 732 )  SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIVE LIFE YOUR WAY - BE THE HERO YOU ARE - #BeTheHeroYouAre

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.634

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 16 02960

 ( 220 )  2016.09.19.

 ( 732 )  Menedzserek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 541 )  Az év fiatal menedzsere

 ( 511 )  35    Üzleti értékelés; marketing; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése.

  41    Bálok szervezése; verseny szervezése (oktatás, szórakozás).

 ( 111 )  223.635

 ( 151 )  2018.02.07.
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 ( 210 )  M 16 02961

 ( 220 )  2016.09.19.

 ( 732 )  Menedzserek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 541 )  Az év menedzsere

 ( 511 )  35    Üzleti értékelés; marketing; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése.

  41    Bálok szervezése; versenyek szervezése (oktatás, szórakozás).

 ( 111 )  223.636

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 02647

 ( 220 )  2017.08.22.

 ( 732 )  Echo Hungária TV Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  ECHO Cafe

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  223.637

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 02648

 ( 220 )  2017.08.22.

 ( 732 )  ECHO Hungária TV Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  ECHO kávézó

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  223.638

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 01380

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  223.639

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 01384

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 4. szám, 2018.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M418



  

( 546 )

 ( 511 )   33    Brandy.

 ( 111 )  223.640

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 01382

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  223.641

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 01385

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  223.642

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 01387

 ( 220 )  2017.04.28.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  223.643

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 02051

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  SOLAZ Média Produkciós Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.644

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 02054

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Fitness Vision Hungary Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.645

 ( 151 )  2018.02.07.

 ( 210 )  M 17 02059

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  SWEET-LINE '98 Kft. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  223.646

 ( 151 )  2018.02.08.

 ( 210 )  M 17 01677

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  Csányi Melinda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Földvári László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású hajszeszek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  223.647

 ( 151 )  2018.02.08.

 ( 210 )  M 17 01788

 ( 220 )  2017.06.01.

 ( 732 )  Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Diána, Budapest

 ( 541 )  hello Utazó

 ( 511 )  36    Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

 tanácsadás; biztosításközvetítés.

 ( 111 )  223.648

 ( 151 )  2018.02.08.

 ( 210 )  M 17 01796

 ( 220 )  2017.05.31.

 ( 732 )  City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turán Tünde, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  223.649

 ( 151 )  2018.02.08.

 ( 210 )  M 17 02128

 ( 220 )  2017.06.29.

 ( 732 )  Castaway Television Productions Limited, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SURVIVOR

 ( 511 )  38    Műsorszórás; televíziós, műholdas televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás; rádióadás; telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások; interaktív telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos üzenetküldési

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádióhullámok, telefonok, az internet, a világháló, kábel,

műholdas, mikrohullámok és villamos energia távvezeték- hálózat segítségével; telefonálás szavazási célokra és

 szórakoztatási célokra.

 41    Televízió- és rádióműsorok készítése, rögzítése, hírszolgáltatás és forgalmazási szolgáltatások; televízió és

 videó szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  223.650

 ( 151 )  2018.02.08.

 ( 210 )  M 17 00860

 ( 220 )  2017.03.10.

 ( 732 )  Móré András, Budapest (HU)

 ( 541 )  V1TAMIN

 ( 511 )  9    Műsoros-digitális adathordozó, digitális rögzítésű média.
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  25    Ruházati termékek, sapkák, pólók, táskák.

  41    Kultúrális tevékenységek, szórakoztatás, zenei produkciók, koncertek szervezése.

 ( 111 )  223.651

 ( 151 )  2018.02.08.

 ( 210 )  M 17 00985

 ( 220 )  2017.03.24.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  KÖLYÖKRÁDIÓ

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása,

fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás,

forgatókönyvírás nem reklámcélra, fotóriportok készítése, hangversenyek, koncertek szervezés és lebonyolítása,

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek publikálása,

oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem lekérhetők, online, nem

letölthető videók biztosítása, óvodák (nevelés), rádió- és televíziómüsorok készítése, rádiós szórakoztatás,

riporteri szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,

színházi produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  223.652

 ( 151 )  2018.02.08.

 ( 210 )  M 17 00987

 ( 220 )  2017.03.24.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Vasárnapi újság

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek

szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók,

filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás nem reklámcélra, fotóriportok

készítése, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján,

nem reklámcélú szövegek publikálása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem lekérhetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televíziómüsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi

produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

 szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés.
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 ( 111 )  223.653

 ( 151 )  2018.02.08.

 ( 210 )  M 17 00990

 ( 220 )  2017.03.24.

 ( 732 )  RED Mount Hungary Kereskedelmi és Vagyonkezelő Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Szeged

 ( 541 )  Anyám Tyúkja

 ( 511 )  29    Baromfi, nem élő; hús, tartósított; húskivonatok; húsok; hús; tartósított; liofilizált hús; fagyasztva szárított

hús; húskivonatok; máj; májpástétom; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája;

 zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 ( 111 )  223.654

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 02065

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Aspen Pharmacare Holdings Limited, Woodmead (ZA)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; dietetikus élelmiszerek és termékek

 gyógyászati célra, bébiételek; humán étrendkiegészítők.

 ( 111 )  223.655

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 02060

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  SWEET-LINE '98 Kft. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  223.656

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 01603

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Debreceni Egyetem 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bene Tamás, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.657

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 01602

 ( 220 )  2017.05.16.

 ( 732 )  Debreceni Egyetem 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bene Tamás, Debrecen

 ( 541 )  youday

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.658

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 00015

 ( 220 )  2017.01.02.

 ( 732 )  Lupa Strand Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  Szerdahelyi Réka, Budakalász

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  223.659

 ( 151 )  2018.02.09.
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 ( 210 )  M 17 01894

 ( 220 )  2017.06.13.

 ( 732 )  CEDC INTERNATIONAL Sp.z.o.o., Oborniki (PL)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  223.660

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 02124

 ( 220 )  2017.06.29.

 ( 732 )  Vári Kinga, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

 fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.

  35    Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

 43    Vendéglátás (élelmezés), bár, étkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

 kávézók, mobil vendéglátás.

 ( 111 )  223.661

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 02123

 ( 220 )  2017.06.29.

 ( 732 )  Vári Kinga, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

 fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.

  35    Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

 43    Vendéglátás (élelmezés), bár, étkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

 kávézók, mobil vendéglátás.

 ( 111 )  223.662

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 00984

 ( 220 )  2017.03.24.
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 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  A Szabó család

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kivéve faxok

 továbbítása.

 41    Dalírás, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,

előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek,

filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás nem reklámcélra,

fotóriportok készítése klubszolgáltatások (szórakoztatás vagyoktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján,

nem reklámcélú szövegek publikálása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem lekérhetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi

produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

 szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés.

 ( 111 )  223.663

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 02464

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  Navayo Research Kft., Jászberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére 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; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.664

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 02462

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  Dharma Initiative Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Eatbrain

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; bandana kendők: ingek; pénztartó övek [ruházat]; pólók;

 pulóverek; legging nadrágok, cicanadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik; felsőruházat.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal kapcsolatban; eseménymarketing; merchandising

szolgáltatások; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; zenészek üzleti menedzsmentje; zenei előadók üzleti menedzsmentje; harmadik fél
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 zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával.

 41    Zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei művek publikálása; dalírás; digitális zeneszolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; Online, nem letölthető videók biztosítása; partik

tervezése [szórakoztatás]; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók; zeneszerzés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

[impresszáriók szolgáltatásai]; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene

terén; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes

 weboldalakról.

 ( 111 )  223.665

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 01893

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 )  LÓCA VENDÉGLŐ

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  223.666

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 00728

 ( 220 )  2017.03.02.

 ( 732 )  Fu Ming 100%, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 )  One Belt One Road (Hungary) Agri Tourism Investment Group

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 36    Bérházak kezelése; biztosításközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; lakások

bérbeadása; lakbér beszedés; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; valutakereskedelem és pénzváltási

 szolgáltatások.

 37    Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,

építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,

takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók

felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,

kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe

helyezése, kőfejtés, kőműves munkák, kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás, légkondicionáló berendezések

telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése, öntözőberendezések üzembe

helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás, ruhatisztítás, ruhavasalás,

számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe

helyezése és javítása, tetőfedő munkák, tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása,

útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek

 javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások, vízvezeték-szerelés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia;
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fodrászat; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;

manikűr; masszázs; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi, idősotthoni

szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

 törökfürdők.

 ( 111 )  223.667

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 16 04030

 ( 220 )  2016.12.22.

 ( 732 )  dr. Balogh Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Év családorvosa a Kárpát-medencében

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés (orvosi alapellátás szakmai ismereteinek bővítése).

 42    Tudományos kutatási szolgáltatás gyógyászati célokra (orvosi alapellátás szakmai működéshez szükséges

 elemzések, kutatások).

  44    Orvosi szolgáltatások (orvosi alapellátási tevékenységek segítése, támogatása).

 ( 111 )  223.668

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 01451

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Csikós János 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények(az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  223.669

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 00210

 ( 220 )  2017.01.23.

 ( 732 )  Emberi Erőforrások Mininsztériuma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lehotzky Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hüségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi - vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;

munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós

reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán

keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok];

 takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.

  37    Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

 38    Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat

szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 39    Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;

közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek

 csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; cirkuszok;

coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

 szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.

 43    Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, időskorúak

otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
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elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek

[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,

 idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; online

 közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.

 ( 111 )  223.670

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 00340

 ( 220 )  2017.02.02.

 ( 732 ) INNOBET Betonipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Kecskemét

 (HU)

 ( 740 )  Patyi Renáta, Kecskemét

 ( 541 )  Bringabox

 ( 511 )  6    Tároló, hordozható szerkezetek fémből.

  19    Tároló, hordozható szerkezetek nem fémből.

 35    Kerékpárral kapcsolatos kereskedelmi ügyletek és kerékpárral kapcsolatos hirdetési- és

 reklámszolgáltatások.

 ( 111 )  223.671

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 00983

 ( 220 )  2017.03.24.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Jó ebédhez szól a nóta

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kivéve faxok

 továbbítása.

 41    Dalírás, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,

előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek,

filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás nem reklámcélra,

fotóriportok készítése klubszolgáltatások (szórakoztatás vagyoktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján,

nem reklámcélú szövegek publikálása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem lekérhetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi

produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,

 szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés.

 ( 111 )  223.672
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 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 01453

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bailando

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.673

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 02463

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  Dharma Initiative Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; sapka ellenzők: sapkák: bandana kendők: ingek: pénztartó övek [ruházat]; pólók:

 pulóverek: legging nadrágok, cicanadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik; felsőruházat.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal kapcsolatban: eseménymarketing; merchandising

szolgáltatások: reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; üzleti menedzsment

előadóművészek részére: zenészek üzleti menedzsmentje; zenei előadók üzleti menedzsmentje; harmadik fél

 zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával.

 41    Zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]: zenei művek publikálása: dalírás; digitális zeneszolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők: Online, nem letölthető videók biztosítása; partik

tervezése [szórakoztatás]; stúdiószolgáltatások: zenei produkciók: zeneszerzés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

[impresszáriók szolgáltatásai]; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene

terén; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes

 weboldalakról.

 ( 111 )  223.674

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 01888

 ( 220 )  2017.06.12.

 ( 732 )  Shenzhen Yongliansheng Hardware Plastic Co., Ltd., Shenzen (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém összekötők csövekhez (fém csőbilincsek), fém szerelvények építményekhez, fém kábel összekötők nem

elektromos kábelekhez, közönséges fémcsatok (vasáru), fém szerelvények bútorokhoz, apró fémáruk, fém

pénzesládák (fémkazetták), fém postaládák, nem világító és nem mechanikus fém jelzések, közönséges fém

 műalkotások.

 ( 111 )  223.675

 ( 151 )  2018.02.09.

 ( 210 )  M 17 02460

 ( 220 )  2017.08.03.

 ( 732 )  Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobos Annamária, Budapest

 Dr. Réz András, Budapest

 ( 541 )  MAX Comoposite Index

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  223.676

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02091

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  WAPPtech Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Aprítógépek, ásványvíz gyártásához készülékek, centrifugák, centrifugálszivattyúk, csigasor, emelőcsigák;

csigák (géprészek), dezintegrátorok; iszapgyűjtők (gépek), kések (géprészek), kosárprések, kotrógépek, meghajtó

szerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; szemétaprító (hulladékaprító) gépek, szennyvízporlasztók,

szeparátorok, sziták, rosták (gépek vagy géprészek); szivattyúk (gépek), szivattyúmembránok, víztelenítő gépek,

 zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, törőgépek.

  25    Ruházati, mint például pólók, ingek, sapkák, munkaruhák.

  37    Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  223.677

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01424

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  dr. Frányó Ágnes, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Közönséges fémek és ezek ötvözetei, ércek; fémanyagok építkezéshez; hordozható fémszerkezetek; nem

elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; páncélszekrények; fémtartályok tároláshoz vagy

 szállításhoz.
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7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek; árusító automaták.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

 ( 111 )  223.678

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02099

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Aphrodité 97 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló folyadékok; bőrápoló kozmetikumok; bőrápoló krémek; csiszoló termékek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; habkő; horzsakő; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; illatosított fürdősók;

kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai krémek; körömápolási cikkek; körömápoló készítmények; körömápoló

kozmetikumok; körömerősítők; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); lábbalzsamok (nem gyógyhatású

-); lábpakolások bőrápoláshoz; lábpúderek [nem gyógyhatású]; nem gyógyhatású bőrápoló készítmények; nem

gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fürdősók; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe;

 száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok; timsók [vérzéscsillapítók].

8    Bőrcsipeszek (manikűrkészletben); bőrkeményedés vágók; dörzspapír borítású körömreszelők; elektromos

körömpolírozók; elektromos pedikűr készletek; elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők,

körömpolírozók; fenőeszközök; fenőszíjak bőrből; fogók, csipeszek; kézzel működtetett kéziszerszámok; köröm

eltávolító csipesz; körömágybőr eltávolítók; körömágybőr tolók; körömágybőr vágó csipeszek; körömágybőr

vágók; körömcsipeszek; körömfényesítők, elektromos vagy nem elektromos; körömpolírozó eszközök

manikűrhöz; körömreszelők, elektromos; körömreszelők, nem elektromos; körömreszelők; körömvágó csipeszek;

körömvágó ollók; körömvágók, elektromos vagy nem elektromos; manikűr kellékek; manikűrkészletek,

elektromos; manikűrkészletek; nem elektromos körömpolírozók, körömfényesítők; ollók; pedikűr kellékek;

pedikűrkészletek; pengék [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; szőrtelenítő csipeszek; tokok

 manikűreszközökhöz; vágóeszközök [kéziszerszámok]; vésőszerszámok [kéziszerszámok].

 ( 111 )  223.679

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01535

 ( 220 )  2017.05.11.

 ( 732 )  CHANEL, NEUILLY SUR SEINE (FR)

 ( 300 )  40-2016-106353 2016.11.30. KR

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  GABRIELLE

 ( 511 ) 3    Szappanok személyes használatra; tusfürdők; samponok; kozmetikumok; testolaj; testápolók

(kozmetikumok); smink; illatanyagok; kölni; parfümös vizek; virágkivonatok [parfümök]; illatosított kivonatok

 parfümökhöz; dezodorok személyes használatra; haj-illatosítók.

 ( 111 )  223.680

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01433

 ( 220 )  2017.05.03.
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 ( 732 )  Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tapolca (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Gergely, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  223.681

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01425

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  Szegedi Ferenc, Budapest (HU)

 ( 541 )  baballino

 ( 511 )   25    Kisgyermek ruházat; ruházati cikkek.

 ( 111 )  223.682

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01531

 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  AG-Movement System Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi

fogyasztásra; c-vitamin készítmények; b-vitamin készítmények; a-vitamin készítmények; d-vitamin

készítmények; diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek;

étrendkiegészítő italok; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; folyékony vitaminkiegészítők; multivitamin

készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; nem gyógyászati

célú étrendkiegészítők emberek számára; pezsgő vitamintabletták; protein étrend-kiegészítők;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; vegyes vitaminkészítmények; vitamin

cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminok és

 vitamin-készítmények; vitamintabletták.

9    Elektromos vagy elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan rögzített adatok; exponált

mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; média tartalmak; mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); műsoros

cd-lemezek; műsoros kazetták; műsoros lemezek; számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek;

számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];

borítók napszemüvegekhez; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok; szemüveg- és

 napszemüvegtokok.

 16    Ajándékkönyvek; bőr borítók határidőnaplókhoz; képeskönyvek; jegyzetkönyvek; kézikönyvek

[útmutatók]; kihajtós könyvek; könyvborítók; könyvcsomagolások; könyvecskék, brosúrák; könyvek borításához

használt papír; papír könyvborítók; spirálkötésű könyvek; szakkönyvek, kézikönyvek; tájékoztató könyvek;

 tankönyvek.

 28    Akadályok, gátak atlétikai edzésekhez; atléták által használt gyanták; beltéri fitnesz készülékek; botok

gimnasztikához; csukló- és bokasúlyok edzéshez; csuklósúlyok edzéshez; csuklóvédők atlétikai használatra; edző
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felszerelések sportoláshoz; edző rudak; edzőpadok; edzőplatformok; evezőgépek; felfújható labdák sportoláshoz;

fitness labdák; fitnesz gépek; gimnasztikai labdák; hasizom erősítő eszközök; jógablokkok; jógalabdák;

jógaszalagok; kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; lábsúlyok atlétikai használatra; lábsúlyok testedzéshez;

lábsúlyok [sportcikkek]; sportgyűrűk; sportfelszerelés; súlyemelő kesztyűk; súlyemelő övek [sportcikkek];

súlyemelő padok; súlyzó rudak [súlyemeléshez]; súlyzó rudak súlyemeléshez; súlyzók; súlyzók [súlyemeléshez];

testedző eszközök; testedző berendezések; testépítő berendezések [edzéshez]; testformáló eszközök [edzéshez];

torna- és sporttermékek; tornaeszközök; tornagyűrűk; tornapadok; ugrálókötelek; zsámolyok, székek

 testedzéshez, tornához.

 41    Aerobik versenyek; atlétikai versenyek szervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; előadások

szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása;

játékok szervezése, rendezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési

szemináriumok lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

konferenciaszervezés; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú

konferenciák tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs célú

konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;

rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és

lebonyolítása; súlyemelő-bajnokságok szervezése; szemináriumok; versenyek lebonyolítása az interneten;

versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek

 szervezése és lebonyolítása.

 42    Digitális vízjellel való ellátás; mobiltelefonokhoz készült webhelyek létrehozása és karbantartása; online

weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; szakszövegek írása; weboldalak

 tervezése, létrehozása és programozása; weboldal frissítési szolgáltatások.

 ( 111 )  223.683

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 00576

 ( 220 )  2017.02.21.

 ( 732 )  Petri Barbara, Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver (rögzített programok); rögzített számítógépes programok; számítógépes programok (letölthető

 szoftver), számítógépes oktató programok, oktató berendezések és felszerelések.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvek, füzetek, prospektusok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; számítógépes fájlkezelés;

 online reklámozás számítógépes hálózaton; adatgyűjtés központi fájlban.

 38    Telekommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott üzenet- és képátvitel; kommunikáció

számítógépes terminálok; elektronikus üzenetküldést nyújtó távközlési kapcsolatokat egy globális számítógépes

hálózaton keresztül távközlési kapcsolatok; információk, üzenetek, adatok, képek, hangok; továbbítása és cseréje

az adatbázisokban tárolt adatokhoz; szolgáltatások közvetlen párbeszéd (adatátvitel, hangok és képek) keresztül a

globális számítógépes hálózaton; ebook, vitafórumok az interneten; adatok letöltése, számítógépes fájlok,

számítógépes szoftverek, számítógépes programok, videók, hangok és filmek kölcsönzése, globális számítógépes

 hálózatok.

 41    Oktatás, nyelvoktatás, online nyelvoktatás, énekoktatás, online énekoktatás, nevelés, kultúrális tevékenység;
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szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; csapatépítés baba-mama foglalkozások,

on-line baba-mama foglalkozások, on-line baba-mama énekoktatás; elektronikus kiadványok könyvek,

folyóiratok és cikkek online megjelentetése, biztosítása, letölthető és nem letölthető elektronikus on-line

kiadványok szerkesztése és megjelenése, szövegek (kivéve reklámszövegek), illusztrációk, könyvek, folyóiratok,

 újságok, magazinok és on-line felületek, honlapok részére.

 ( 111 )  223.684

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02215

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  Event & Trade s.r.o. 100%, Komárno (SK)

 ( 740 )  Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs

 ( 541 )  JátszóParty

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.685

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 00964

 ( 220 )  2017.03.23.

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd 100%, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Lupovici Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.686

 ( 151 )  2018.02.12.
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 ( 210 )  M 17 00955

 ( 220 )  2017.03.23.

 ( 732 )  Dexit Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tornai Attila Mihály, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Eszpresszókávé; kávé alapú italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; jegeskávék.

  43    Kávéház.

 ( 111 )  223.687

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01962

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  CRH (Slovensko) a.s., Rohožník (SK)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  DoroLime

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; cement; bevonatok [építőanyagok]; száraz cement keverékek; szárazhabarcs

 keverékek; őrölt salak (építőanyag); adalékanyag; beton.

  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; nem fém építőanyagok kis- és nagykereskedelme.

  37    Építkezés; épületek és építmények javítása, karbantartása és szerelése.

 ( 111 )  223.688

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02102

 ( 220 )  2017.06.27.

 ( 732 )  PLANTOMIME Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PLANTOMIME

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;

nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.689

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02092

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  KLIMEDIX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.690
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 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01423

 ( 220 )  2017.05.02.

 ( 732 )  Németh Tímea 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós

sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók

készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; dvd- és cd-rom filmgyártás; eredeti felvételek készítése;

fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképészeti reprodukciók kölcsönzése; fényképszerkesztés; filmek és

videofilmek gyártása; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmgyártás; filmgyártás oktatási

célokra; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése;

hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés;

hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése;

hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorok gyártása; kamerák kölcsönzése;

különleges effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; oktatási filmek gyártása; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk készítése filmekhez

és videókhoz; stúdiók bérbeadása; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók

rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók

számára; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; tévé műsorok készítése; videó szerkesztés;

videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek

 szerkesztése.

 ( 111 )  223.691

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01431

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  GalCap Merkur Palota Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  223.692

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01970

 ( 220 )  2016.11.09.

 ( 732 )  CRH (Slovensko) a.s., Rohožník (SK)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 541 )  DoroCem

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; cement; bevonatok [építőanyagok]; száraz cement keverékek; szárazhabarcs

 keverékek; őrölt salak (építőanyag); adalékanyag; beton.

  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; nem fém építőanyagok kis- és nagykereskedelme.

  37    Építkezés; épületek és építmények javítása, karbantartása és szerelése.

 ( 111 )  223.693

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02094

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  PAOSONELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.694

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02093

 ( 220 )  2017.06.28.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BELLAFEMY

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.695

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02216

 ( 220 )  2017.07.07.

 ( 732 )  Event & Trade s.r.o., Komárno (SK)

 ( 740 )  Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.696

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01809

 ( 220 )  2017.06.02.

 ( 732 )  Barfshop Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek állatorvosi használatra;

gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak; gyógyászati élelmiszer-adalékok

állatgyógyászati alkalmazásra; probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra;

takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálék-kiegészítők haszonállateledelekhez; vitamin kiegészítők

állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek számára;

állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; ásványi kiegészítők haszonállatok etetéséhez; ásványi

táplálékkiegészítők állatoknak; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrendkiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; állatok fertőtlenítésére

szolgáló fürdőkészítmények; étvágynövelők állatoknak; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyászati

 állateledel-adalékok; zsírok állatgyógyászati célokra.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; táplálékok és

takarmányok állatoknak; bálázott, levegőn szárított széna; szalma; széna; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;

aktív száraz élesztő állatoknak; csontok kutyáknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; állateledelek

[kekszfélék]; állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati eledel olajos magvakból; állati

takarmányként használatos természetes rizs; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok

elválasztásához használt táplálékok, takarmányok; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; édes kekszek

állati fogyasztásra; gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló

macskaeledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; italok házikedvencek részére; italok macskáknak; jukekszek

macskáknak; kölyökkutya eledelek; konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak;

kutya jutalomfalatok; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok;

kölyökkutya kekszek; macska jutalomfalatok; macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek;

malátakivonatok állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek;

marhahússal ízesített macskaeledelek; májat tartalmazó kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal

ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágócsont

 kutyáknak.

 35    Állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; állatgyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatgyógyászati

eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

állatorvosi cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel és cikkekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  223.697

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01468

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  VILGIMUS

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.698

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01469

 ( 220 )  2017.05.04.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VILGITOR

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  223.699

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01470

 ( 220 )  2017.05.05.

 ( 732 )  Infinite-Red Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Salavecz Gábor, Budapest

 ( 541 )  Redmobil

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  223.700

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01471

 ( 220 )  2017.05.05.

 ( 732 )  Szitahegy Kft 100%, Csopak (HU)

 ( 740 )  Kovács Tamás, Csopak

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  223.701

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02377

 ( 220 )  2017.07.27.

 ( 732 )  Quadroninvest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  HEART DISZKONT

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 111 )  223.702

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02378

 ( 220 )  2017.07.27.
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 ( 732 )  Quadroninvest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 111 )  223.703

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01473

 ( 220 )  2017.05.05.

 ( 732 )  Böcskei Richárd, Szárföld (HU)

 ( 541 )  SZERELEM PAPRIKA

 ( 511 )   29    Fűszerpaprika feldolgozva.

  30    Fűszerpaprika-őrlemény.

 ( 111 )  223.704

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01475

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lafontana

 ( 511 )  3    Tisztító szerek, szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajápoló készítmények; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; hashajtók; kenőcsők gyógyszerészeti használatra; egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra~ diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek, krémek, balzsamok

gyógyászati célra, gyógynövények, gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrend kiegészítők emberek

számára orvosi célokra; étvágycsökkentők gyógyászati használatra; gyógyhatású termékek emberek számára;

légfrissítők; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; tapaszok; gyógyászati célra alkalmas italok;

 termálvizek; vitaminkészítmények.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; csokoládé; gabonakészítmények; élelmiszer adalékok; fűszerek;

 mártások; méz; ecet.

 ( 111 )  223.705

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01476

 ( 220 )  2017.05.03.

 ( 732 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pharmafontana

 ( 511 )  3    Tisztító szerek, szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajápoló készítmények; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; hashajtók; kenőcsők gyógyszerészeti használatra; egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra~ diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek, krémek, balzsamok

gyógyászati célra, gyógynövények, gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrend kiegészítők emberek

számára orvosi célokra; étvágycsökkentők gyógyászati használatra; gyógyhatású termékek emberek számára;

légfrissítők; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; tapaszok; gyógyászati célra alkalmas italok;

 termálvizek; vitaminkészítmények.
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 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; csokoládé; gabonakészítmények; élelmiszer adalékok; fűszerek;

 mártások; méz; ecet.

 ( 111 )  223.706

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01689

 ( 220 )  2017.05.24.

 ( 732 )  4iG Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; modem és faxmodem; szerkezetek

 érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések.

 35    Modem és faxmodem kiskereskedelem; hardver és szoftver kiskereskedelme; tudományos célra szolgáló,

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással

 működő készülékekhez kiskereskedelme.

  38    Távközlés.

  41    Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

 42    Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftverfejlesztés és fenntartás;

 modem és faxmodem installálás.

 ( 111 )  223.707

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01695

 ( 220 )  2017.05.23.

 ( 732 )  Nagy Péter, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  QualitySoft

 ( 511 ) 9    Alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek;

adóbevallás készítő szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; ipari szoftverek; letölthető felhőalapú

szoftverek; letölthető szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyi

tranzakciók kezelésével kapcsolatos számítógépes szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver;

számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek üzleti célokra; szoftver

 táblagépekhez; üzemautomatizálási szoftverek; számítógépes szoftverek.

 ( 111 )  223.708

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01805

 ( 220 )  2017.06.06.

 ( 732 )  Suo Xudong, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   24    Ágynemű, lepedő, törülköző.

 ( 111 )  223.709

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 01817

 ( 220 )  2017.06.05.

 ( 732 )  Kömlői Marha-Farm Kft., Kömlő (HU)

 ( 740 )  Szécsi Zoltán, Kömlő

 ( 541 )  Szecska Aranya

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú sajtok; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok;

feldolgozott sajtok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt;

fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kecsketejből készült sajt; kemény sajt; kenhető

sajtok; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek;

sajtmártások; sajtok; sajtok mártás formájában; sajtos chili; sajtos pálcikák; sajtporok; sajtpótlók; sajttermékek;

cheddar sajt; cancoillotte sajt; canola olaj, repceolaj; étkezési olajok; étkezési olajok élelmiszerek fényezésére;

étkezési olajok ételek elkészítéséhez; fűszerezett olajok; ízesített olajok; növényi olajok étkezési célra;

olajkeverék [étkezési]; olajok, étkezési; szarvasgomba alapú olajak; szójabab olaj ételekhez; prosciutto [olasz

 sonka]; sonka.

 30    Búzakeményítő liszt; étkezési lisztkeverék; farina liszt; étkezési lisztkoncentrátum; liszt fánkhoz; liszt kínai

 bundához/panírhoz; lisztek gluténes rizsgombócok készítéséhez; lisztkeverékek.

 ( 111 )  223.710

 ( 151 )  2018.02.12.

 ( 210 )  M 17 02046

 ( 220 )  2017.06.22.

 ( 732 )  Springer & Jacoby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.711

 ( 151 )  2018.02.14.

 ( 210 )  M 17 01542
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 ( 220 )  2017.05.10.

 ( 732 )  Surman-Marton Anikó, Újhartyán (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

 ( 541 )  ART ON ME

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  42    Divattervezés, divatkiegészítők tervezése, grafikai tervezés.

 ( 111 )  223.712

 ( 151 )  2018.02.14.

 ( 210 )  M 17 01996

 ( 220 )  2017.06.20.

 ( 732 )  Brex Invest Ltd., Leigh-on-Sea, Essex (GB)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Bachelor

 ( 511 )   32    Sörök.

 41    Diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős rendezvények szervezése; születésnapi party

rendezvények szervezése; szórakoztató célú rendezvények lebonyolítása; vállalati rendezvények; lemezlovasok,

DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; táncos rendezvények, táncos rendezvények szervezése;

 szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Bár szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások; borozói szolgáltatások; étel- és italellátás; éttermi

 szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  223.713

 ( 151 )  2018.02.14.

 ( 210 )  M 17 01995

 ( 220 )  2017.06.20.

 ( 732 )  Aphrodité 97 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ammóniák (tisztítószer); csiszoló termékek; csiszolószerek; csiszolóvászon; dörzspapír; fém-karbidok

[csiszolószerek]; gyémántpor [csiszolószer]; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek;

kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; körömágy kondicionálók; körömágybőr-eltávolítók; körömalapozók

[kozmetikai cikkek]; körömápolási cikkek; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítők; körömgél, körömzselé; körömlakk

készítmények; körömlakk lemosó készítmények; körömlakkok; körömmatricák; körömreszelők; körömszínező

por; kutikula olaj; lakklemosó termékek; lemosószerek kozmetikai használatra; műkörmök; műköröm tipek;

olajok kozmetikai használatra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; polírozó készítmények;

polírozó viasz; polírpapír; ragasztászerek kozmetikai használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító

termékek; terpének (eszenciaolajok); terpentin (zsírtalanító szer); terpentinolaj (zsírtalanító szer); tisztítószerek;

 zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.

 ( 111 )  223.714

 ( 151 )  2018.02.14.
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 ( 210 )  M 17 01653

 ( 220 )  2017.05.19.

 ( 732 )  VECTRA-LINE PLUS Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Irodai kellékek; irattasak, olló, golyóstoll, írószerek, körzők, szövegkiemelő tollak, töltőceruzák, tanítási és

 oktatási anyagok.

 ( 111 )  223.715

 ( 151 )  2018.02.14.

 ( 210 )  M 17 01999

 ( 220 )  2017.06.20.

 ( 732 )  Fejes Diána, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  ABIEN

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas italok és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcslevek és gyümölcsitalok;

 szörpök; alkoholmentes koktélok, zöldséglevek.

  33    Alkoholtartalmú italok.

 35    Alkoholmentes és alkoholtartalmú italok kereskedelmi ügyletei; marketing és reklám tevékenységek;

 termékbemutatók; kiállítások szervezése.

  41    Nevelés; szakmai képzés; kulturális és sport rendezvények szervezése, könyvkiadás.

 ( 111 )  223.716

 ( 151 )  2018.02.15.

 ( 210 )  M 17 02906

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Cordia Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Marina View

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  223.717

 ( 151 )  2018.02.15.

 ( 210 )  M 17 02907

 ( 220 )  2017.09.18.

 ( 732 )  Cordia Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Marina Life

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 105 darab közlést tartalmaz. 
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