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( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver csomagok; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; karbantartó szoftver; szoftver táblagépekhez;

együttműködési szoftver platformok [szoftverek]; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftver

programok; számítógépes interfészszoftver; hálózati menedzsment szoftver; webhely fejlesztő szoftver; adat

keresést engedő számítógépes szoftver; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; számítógépes szoftver programok

adatbázis kezeléshez; CMS szoftver [tartalomkezelő rendszer];együttműködési menedzsment szoftver

platformok; számítógépes szoftver programok táblázat kezeléshez; szoftver kézi digitális elektronikus

berendezésekhez; hálózati hozzáférést biztosító szervereket működtető szoftver; adatok visszakeresését lehetővé

tevőszámítógépes szoftver; számítógépes szoftver tartalmak vezeték nélküli átadásához; kommunikációs szoftver

globális számítógépes hálózatok összekapcsolásához; számítógépes szoftver telefonkészülékek és rádiótelefon

készülékek távirányításához;számítógépes szoftver irodai gépek és berendezések távirányításához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes hálózat használóknak összekapcsolására

szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes szoftverinformációk és adatok kereshető adatbázisának

 létrehozására.

 42    Szoftver-karbantartás; szoftver testreszabása; szoftver kutatás; szoftver készítés; számítógépes szoftver

installálás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes szoftver

frissítése; számítógép szoftver bérbeadása;számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver bővítése;

számítógépes szoftver aktualizálása; szoftver adatbázisok frissítése; számítógépes szoftver írás; számítógépes

szoftver kutatás; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftvertanácsadás; webtárhely és szoftver

szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógépes szoftver karbantartási szolgáltatások; számítógépes szoftver

tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes szoftver

kalibrálásiszolgáltatások; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver karbantartás és javítás; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; számítógépes szoftver lízingelése adatfolyam olvasására; számítógépes szoftver alkalmazási

megoldások fejlesztése; számítógépekkölcsönzése/bérbeadása, szoftver frissítése; számítógépes szoftver

karbantartás és aktualizálás számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver technikai

támogató szolgáltatások; számítógépes szoftver telepítése és karbantartása;konzultációs szolgáltatások

számítógépes szoftver területén; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógépes szoftver

fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver karbantartás és frissítés; számítógépes szoftver telepítése,beállítása

és karbantartása; számítógépes szoftver architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver tervezése,

vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása;

számítógépesszoftver telepítése, karbantartása, javítása és szervizelése; számítógépes szoftver tervezése,

karbantartása, fejlesztése és frissítése; szoftver- és adatbázis rendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása;

számítógépes hardver problémák egyszoftver használatán keresztül történő diagnosztizálása; vegyes szoftver

környezetet használó számítógépes hálózatokra vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; on-line nem letölthető szoftver

 időleges használatának lehetővé tétele.
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 ( 732 )  Gulyás Andrea, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest
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 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; nyakkendők; atlétatrikók; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik [ruházat];

díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;egyenruhák; esőruhák; felsőruházat; fityulák; fülvédők; fűzős bakancsok,

csizmák; harisnyaáruk, kötöttáruk; hímzett ruhadarabok; horgászmellények; hosszúnadrágok; izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; kabátok,dzsekik; kalapáruk; kész bélések

[ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kezeslábasok [felsőruházat]; kötények [ruházat];

kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; műbőr

ruházat;nadrágleszorítók; gaiter straps; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övék

[ruházat]; pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;

ruházati cikkek; sálak; sálak [nyaksálak];sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sportcipők;

 svájcisapkák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; trikó [alsónemű]; trikók; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; -áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciójasportesemények szponzorálásával; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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