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 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; iparirendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; fémek lágyítására, temperálására szolgáló készítmények, fémszappanipari célokra,

fenol ipari célokra, fényérzékeny, exponálatlan filmek, fényérzékeny, exponálatlan röntgenfilmek,

fényérzékenyített fényképészeti lemezek, ofszetnyomtatáshoz, fényérzékeny papír, fényérzékeny szövet

fényképészethez, fényképészeti előhívók,fényképészeti emulziók, fényképészeti érzékenyítők, fényérzékenyítő

anyagok, fénymásoló papír, fermium, ferrocianidok, ferrocianidok, kéksavas sók, ferrotípiai lemezek

(fényképészet), fixálófürdők (fényképészet), fixáló oldatok (fényképészet), forrasztáshoz használt vegyszerek,

forrasztó fluxok, foszfatidok, foszfátok (trágyák), gipsz műtrágyaként való használatra, gumiabroncsok javítására

szolgálókészítmények, gumiarábikum ipari célokra, gumik (ragasztószerek) ipari célokra, gumioldószerek,

gumitartósító szerek, halliszt trágyaként, hamulúg-oldat, hanglemezek felújítására szolgáló készítmények,

hanglemezek gyártásához használatos összetételek, hangyasav, harisnyafelfutást megelőző szerek,hasadóanyag

nukleáris energiához, hasadóképes kémiai elemek, hélium, hidrátok, hidrazin, hidrogén, hidrogénperoxid ipari

célokra, higany, higany-oxid, higanysók, hínárok, moszatok (trágyák), hiposzulfitok, holmium, hormonok

gyümölcsök érésénekelősegítésére, humuszos fejtrágya, húspuhító szerek ipari célokra, hűtőkészítmények, hűtők
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járművek motorjaihoz, ioncserélők (vegyi termékek), iparban használatos ragasztók , ipari célú zselatinok,

itterbium, ittrium, izotópok ipari célokra, jód iparicélokra, jód kémiai célokra, kémiai adalékok, adalékanyagok

üzemanyagokhoz, kertészeti vegyszerek, klór, klorátok, klórhidrátok, lúgok, mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a

gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket, mikroorganizmus kultúrák, nem orvosi és

állatgyógyászati használatra, moderátorok (lassító anyagok) atomreaktorokhoz, motor-koromtalanító vegyszerek,

műanyagok diszperziók formájában, műselyem, viszkóz, naftalin, nanoporok ipari célokra, nitrogén, nitrogénes

műtrágyák, nitrogén-monoxid, növények növekedését szabályozó készítmények, nyers só, olajcement (gitt),

olajdiszpergáló szerek, oxigén, önszínező papír (fényképészet), öntödei formázóanyagok, öntödei homok,

őssejtek nem orvosi vagy állatgyógyászati célokra, plutónium, polimergyanták, feldolgozatlan állapotban, rádium

tudományos célokra, radon, ragasztóanyag lábbelikhez, reagens papír, redukálószerek fényképészeti használatra,

savak, saválló vegyi összetételek, savas víz akkumulátorok feltöltésére, sók ipari használatra, sók (trágyák), szén,

elemi, szénhidrátok, szénmegtakarító készítmények, szénsav, szerves komposzt anyagok (trágyák), szilikonok,

színélénkítő vegyszerek ipari használatra, szóda, tannin, tejsav, tellúr, tengervíz ipari célokra, terbium, termőföld,

tőzeg (trágya), trágyák, műtrágyák, trágyaféllék, vegyszerek ipari használatra, vegyszerek üvegfestéshez, vérszén,

vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez, vetőmag tartósító anyagok, vitaminok az élelmiszeripar számára,

vitaminok gyógyszerek gyártásában történő felhasználásra, vitaminok kozmetikumok gyártásában történő

felhasználásra, vitaminok táplálékkiegészítők gyártásában történő használatra, vitriol, vízkőoldó szerek,

vízlágyító anyagok, vízüveg (folyékony üveg), vulkanizálószerek, witherit, xenon, xilol, zománcmattosító

vegyszerek, zománcopálosító szerek, zöldségfélék csírázását gátló termékek, zselatin fényképészeti célokra,

 zsírok szétválasztására szolgáló készítmények, zsírsavak.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

nyomtatáshoz és képzőművészethez; alapozók, primerek, alapozó tömítések, bevonatok járműalvázakhoz, alizarin

festékek, alumínium festékek, alumíniumpor festéshez, anilin színezékek, annatto (színezőanyag), anti-graffiti

bevonatok (festékek), áthelyezhető festékfoltok, -tapaszok, auramin, azbesztet tartalmazó festékek, baktériumölő

festékek, bevonatok kátránypapírhoz (festékek), bevonóanyagok (festékek), bitumen lakk, bronzpor festéshez,

cink-oxid (pigment), cipőfestékek, ehető festékek, ehető festéket tartalmazó kazetták, feltöltve, nyomtatókhoz,

élelmiszer-színezékek, enyvfestékek, ezüstemulziók (pigmentek), ezüstöző porok, ezüstpaszta, fabevonatok

(festékek), fafestékek, fakonzerváló olajok, fakorhadás megelőzésére szolgáló készítmények, fapácok, fémek

elhomályosodása elleni készítmények, fémek por alakban festéshez, díszítéshez, nyomtatáshoz és művészeti

tevékenységekhez, fémfólia festéshez, díszítéshez, nyomtatáshoz és művészi tevékenységhez, fémvédő

készítmények, festékek állatok megjelöléséhez, festékek bőr megmunkálásához, festékek bőrökhöz, festékek és

lemosók, festékekhez használt kötőanyagok, festékhígítók, festőfa, festőfa kivonatok, fixálóanyagok (lakkok),

fixálószerek vízfestékekhez, gipszhabarcs, glazúrok (festékek, lakkok), gumigutti festéshez, hígítók lakkokhoz,

húsvétitojásfestő papír, indigó (színezék), italszínezékek, kanadai balzsam, karamell (élelmiszerszínezék),

karbonii (fakonzerváló szer), kármin, kerámiafestékek, kobalt-oxid (színezék), kolofónium, kopál, kopállakk,

korom (pigment), korom (színezék),korróziógátló szalagok, kreozot fa konzerválásához, kubafa, sárga virgília

(színezék), kurkuma (színezék), lakkok bronzzal való bevonáshoz, lakkok és politúrok, lerakódást gátló festékek,

likőrszínezékek, malátakaramell (élelmiszerszínezék),malátaszínezékek, marószerek bőrökhöz, marószerek,

maróanyagok, masztix (természetes gyanta), mélynyomó festék, mész, mészfesték, mézgagyanták, narancssárga

ólom, nyers természetes gyanták, nyomtatókhoz és fénymásolókhoz való tonerek, nyomtatószerek(tinták),

olajfestékek művészek részére, ólomfehér, ólom-karbonát, rozsda elleni olajok, rozsda elleni tartósítószerek,

rozsda elleni zsírok, sáfrány (színezék), sellak, sienna föld, sörszínezékek, szandarakgyanta, szikkatívok

(szárítóanyagok) festékekhez, színezőanyagok, színezőanyagok bútorok restaurálásához jelölők formájában,

szömörce, szúrnák lakkokhoz, terpentin (hígítóanyag festékekhez), tinktúrák, tinták (tonerek) fénymásoló

gépekhez, tintapatronok (töltve) nyomtatókhoz és fénymásolókhoz, titán-dioxid (pigment), töltött festékpatronok

nyomtatókhoz és fénymásolókhoz, tűzálló festékek, vajszínezékek, vaslakk, vízfestékek művészeti felhasználásra,

 vörös ólom, mínium, zománcok festéshez, zománcok (lakkok).
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3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; ajakfények, alapanyagok virágokból készült parfümökhöz, állatsamponok (nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények), aloé vera készítmények kozmetikai célokra, bergamottolaj, borotválkozás utáni

arcszeszek, bőrápoló kozmetikumok, bőrfehérítő készítmények, bőrfehérítőkrémek, cipőkrémek, waxok,

csillagánizs esszencia, csiszolókő, csiszolópapír, csiszolóvászon, csúszásgátló folyadékok padlókhoz,

csúszásgátlóviasz padlókhoz, dekormatricák kozmetikai használatra, dezodoráló szappan, dezodorok emberi

használatra vagy állatoknak; fogfehérítő csíkok, fogfehérítő zselék, fogkrémek, fogprotézisek tisztítására szolgáló

készítmények, folteltávolító, folttisztító készítmények, gyémántpor (csiszolószer), gyermekkozmetikai cikkek,

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok, hajegyenesítő készítmények,

hajfestékek, hajszínezők, hajhullámosító készítmények, hajspray, illóolajok, mint ételízesítők, készítmények

borotválkozáshoz, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők, kozmetikai készítmények

fogyáshoz, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai készletek, kozmetikai krémek, kozmetikaimaszkok,

kozmetikai, szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj,

mandulaszappan, mandulatej kozmetikai használatra, masszázsgyertyák kozmetikai célokra, olajok tisztítási

célokra, összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra, ragasztószerek műszempillákhoz, rózsaolaj,

rozsdaeltávolítók, ruhaillatosító zacskók, tasakok, rúzstokok, samponok, simítószerek (keményítés), smink,

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító, sminklemosó készítmények, súroló oldatok,

süteményízesítők (illóolajok), szőrtelenítők, tapétatisztító szerek, készítmények, terpének (esszencia olajok),

terpentinolaj zsírtalanításra, terpentin zsírtalanításhoz, textíliák színének élénkítésére szolgálószappanok,

textilpuhító szerek mosáshoz, tímsók (vérzéscsillapítók), tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők,

tisztítószerek háztartási használatra, vattapálcikák kozmetikai célokra, vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra, vegytisztító készítmények, viasz parkettához, virágkivonatok (illatszerek), vízkőeltávolító készítmények

 háztartási célokra.

4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; alkohol alapú tüzelőanyag,

üzemanyag; alkohol (üzemanyag, tüzelőanyag), antracit, ásványi üzemanyag, tüzelőanyag, benzén üzemanyag,

benzin, biomassza-üzemanyag, bőrkonzerváló zsírok, cerezín, csontolaj ipari célokra, csúszásgátló készítmények

szíjakhoz, denaturált szesz, dízelolaj, éjszakai fények (gyertyák, mécsesek), elektromos energia, etanol

(tüzelőanyag, üzemanyag), fabrikett, faforgács világításhoz, faggyú, fa (tűzelőanyag), fegyverzsír, gazolin,

benzin, gáz üzemanyagok, gyapjúzsír, gyertyák, gyújtótabletták, halolaj, nem ehető, illatosítottgyertyák, ipari

viasz, ipari zsír, kanócok gyertyákhoz, karácsonyi világítás, fények (gyertyák), karnaubaviasz, kenőanyagok,

kenőgrafit, kenőolaj, kenőzsír, kerozin, koksz, könnyűbenzin, kőolaj, kőolaj, nyers vagy finomított,

kőszénkátrány-olaj, lámpabelek, lanolin kozmetikumok gyártásához, lignit, ligroin, méhviasz, méhviasz

kozmetikai szerek gyártásához, motorolaj, napraforgóolaj ipari használatra, nedvesítő olaj, nem vegyi üzemanyag

adalékok, olajok bőr konzerválására, olajok falazatkonzerválásához, olajok festéshez, olajok szövetekhez, olajok

zsaluzás leválasztásához (építkezés), ölein, ozokerit (földi viasz), pakura, papírforgács tűzgyújtáshoz, paraffin,

porelnyelő készítmények, poreltávolító, portalanító készítmények, porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek,

porlasztott üzemanyag-keverékek, pormegkötő készítmények sepréshez, repceolaj ipari használatra, ricinusolaj

ipari célokra, síviasz, sívax, szénbrikettek, szén, kőszén, szén nafta, szilárdított gáz(tüzelőanyag, üzemanyag),

szívógáz, szójaolaj készítmények konyhaeszközök ragadásmentes bevonatához, sztearin, tapló, tőzegbrikett

(tüzelőanyag), tőzeg (üzemanyag, tüzelőanyag), tüzelőanyag brikettek formájában, üzemanyagok, tüzelőanyagok,

vágófolyadékok, vazelin (petrolátum) ipari használatra, viasz (nyersanyag), viasz szíjakhoz, ékszíjvíasz, viasz

világítási célra, világításhoz használt gázok, világító üzemanyag, xiloltartalmú üzemanyag, zsír bőrökhöz, zsír

 lábbelikhez, zsír szíjakhoz, zsír világításhoz.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatokszámára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; albumin étrendkiegészítők,

alginát étrendkiegészítők, állatgyógyászati készítmények, aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra,

altatószerek, antibiotikumok, antiparazita készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, ásványvizek gyógyászati

használatra, ásványvíz-sók, aszeptikus vatta, barnító tabletták, bébiételek, befecskendezhető bőrfeltöltő, biocidok,

borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek, csíraölő (fertőtlenítő) szerek, diétás ételek gyógyászati célokra,

diétás italok gyógyászati célokra, dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra, dohányzásról való leszokás

segédeszközeként használtnikotintapaszok, dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik, elsősegély

dobozok, feltöltve, enzimek gyógyászati célokra, étrend-kiegészítők állatok számára, étrend-kiegészítők

kozmetikaihatással, étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra, étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek,

eukaliptol gyógyszerészeti célokra, eukaliptusz gyógyszerészeti célokra, fájdalomcsillapítók, gázok orvosi,

gyógyászati célokra, gombaölő szerek, fagyasztva szárított hús, gyógyteák, gyomirtó szerek, idegerősítő szerek,

immunerősítők, kenőcsök leégésre, kloroform, kokain, lakmuszpapírok orvosi célokra, lázcsillapítók, lecitin

étrend-kiegészítők, légtisztító készítmények, lenmag étrend-kiegészítők, lenmag gyógyszerészeti célokra,

méhpempő étrend-kiegészítők, menstruációs betétek, menta gyógyszerészeti használatra, mentol, mérgek,

molyirtó papír, molytalanító készítmények, nadrágpelenkák babáknak, narkotikumok, oldatok kontaktlencsékhez,

ópium, ópiumszármazékok, őssejtek állatgyógyászati használatra, őssejtek gyógyászati használatra, parazitaölő

szerek, pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra, patkánymérgek, protein étrendkiegészítők, protein

táplálékkiegészítők állatoknak, ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra, rágógumi

gyógyászati célokra, rovarirtó szerek, tamponok, táplálékkiegészítők, termálvizek, vakcinák (oltóanyagok), vatta

gyógyászati célokra, vattapálcikák gyógyászati célokra, vér orvosi, gyógyászati célokra, vérplazma,

 vérzéscsillapítókészítmények, vitaminkészítmények, vitaminpótló tapaszok, zselatin.

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

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

zsaluk fémből; ablakvasalások, ablakzárók, acélcsövek, acélgolyók, acélhuzalok, acéllemezek, acél nyers vagy

félig megmunkált állapotban, ajtóbetétek fémből, ajtókilincsek fémből, alumínium, alumíniumhuzal, bilincsek,

biztonsági fém korlátok utakra (szalagkorlát), biztonsági fémláncok, cégtáblák, cégérek fémből, cink, csapdák

vadállatoknak, csapok, csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből, csavaros fémkupakok palackokhoz, csőbilincsek,

konzolok építményekhez, dobozok fémből, dróthálók, drótkötelek, előre gyártott házak fémből, előtetők fémből

(épületekhez), emelőcsigák fémből, nem gépekhez, emléktáblák fémből, fémablakok, fém ablakzárak, reteszek,

fémanyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez, fém árbocok, fémburkolatok olajkutakhoz, fémcímkék, fém

csavaranyák; fémcsavarok, fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez, fémkabinok

szórópisztolyos festéshez, fém kandallóburkolatok, fémkapuk, fémketrecek vadállatoknak, fémkonténerek

(tároláshoz, szállításhoz), fémlépcsők, fémlétrák, fém marmonkannák, fém olajelvezető tartályok, fémpalackok,

tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására, fémtartályok folyékony üzemanyag tárolására,

fémtartályok savak tárolásához, harangok, harmonikaajtók fémből, hirdetőoszlopok fémből, medencék fémből,

kikötőbakok, kikötőcölöpök fémből, kislétrák, lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből, melegházak szerkezeti

elemei fémből, napelemeket magába foglaló, fém tetőszerkezetek, nem elektromos, páncélozott fémajtók,

páncélszekrények, pénzkazetták (fém vagy nem fém), rakétakilövő állványok fémből, rendszámtáblák fémből,

reteszek, tolózárak fémből, rézgyűrűk, rézhuzal, számok és betűk fémből, a nyomdabetűk kivételével, széfek,

elektronikus, széfek (fém vagy nem fém), dögcédulák, szerszámos dobozok fémből, üres, szerszámosládák

fémből, üres, telefonfülkék fémből, telefonpóznák fémből, tetőfedések fémből, tyúkólak, tyúkketrecek fémből,

ugródeszkák fémből, úszódokkok fémből, hajók kikötésére, úszó fémtartályok, úszómedencék (fémszerkezetek),

útburkolat elemek fémből, útjelzők fémből, nem világítóak és nem mechanikusak, vasútépítési anyagok, vasúti

fordítókorongok, vasúti sínrögzítők fémből, vasúti váltók, vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez, vázas

 fémállványzatok, vízcsövek fémből.

7    Szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok

kivételével; keltetőgépek; árusítóautomaták; 3D nyomtatók; áramfejlesztő generátorok, árbocdaruk, oszlopdaruk,
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árokásók (ekék), ásványvízgyártásban használt gépek, aszfaltkészítő gépek, automata

kezelőgépek(manipulátorok), bányafúrók, bányászati talajfúrók, bányaművelő gépek, bányászatikitermelő gépek,

betonkeverők (gépek), bőrmegmunkáló gépek, centrifugák (gépek), cigarettagyártó gépek iparihasználatra,

címkézők (gépek), csomagológépek, csónakmotorok, hajómotorok, csőgörények csövek tisztítására, csörlők,

daruk (emelő és felvonó szerkezetek), dinamók, dohányfeldolgozó gépek, elektromos ablaknyitó berendezések,

elektromos ajtónyitók, elektromos ajtózárók, elektromos cipőfényezők, elektromos csavarhúzók, elektromos

konzervnyitók, emelő berendezések, emelőgépek, felvonók, liftek, emelőszerkezetek (gépek), érmebedobós

mosógépek, fejőgépek, fémfeldolgozó gépek, földmunkagépek, fúrógépek, gázhegesztő gépek, gyalugépek,

gyomlálógépek, habverők, hengerfejek motorokba, hengerművek, hengersorok, hengerművek, híddaruk,

hidraulikus ajtózárók, hidraulikus motorok és hajtóművek, hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez, hóekék, hulladékaprító gépek, hulladéktömörítő gépek, húsdarálók (gépek), hűtőradiátorok

motorokhoz és hajtóművekhez, injektorok, ipari tintasugaras nyomdagépek, italautomaták, italok készítésére

szolgáló gépek, járműmosó berendezések, kavarógépek, kávédarálók, kenyérvágó gépek, kerékpár dinamók,

szállítószalagok, kovácsgépek, kőmegmunkáló gépek, könyvkőtőberendezések és gépek ipari használatra,

környezetkímélő berendezések motorokhoz, levegőelszívó gépek, mezőgazdasági felvonók, elevátorok,

mezőgazdasági gépek, mintanyomógépek, mosógépek, mosó-színező gépek, motorok légpárnás járművekhez,

motorok, nem szárazföldijárművekhez, motoros csavarhúzók, motoros fűrészek, motoros kultivátorok,

mozgójárdák, mozgólépcsők, munkaasztalok, gépasztalok, műanyagfeldolgozó gépek, kézi szerszámok,

nyírógépek, nyírógépek állatokhoz, nyomdagépek, nyomdagépek, őrlőgépek, palackmosógépek, palacktöltő

gépek, palackzáró gépek, papíradagolók (nyomtatás, nyomdászat), papírgyártógépek, pisztolyok (robbanóanyagot

használó szerszámok), pneumatikus emelők, porszívók, prések, sűrített levegős motorok, ragasztópisztolyok,

rakodórámpák, repülőgépmotorok, robotok (gépek), rotációs nyomdagépek, ruhacsavaró, ruhafacsaró gépek

mosáshoz, sínfektető gépek, sörfőző gépek, sugárhajtóművek nem szárazföldijárművekhez, sűrített levegős

gépek, száraztésztagyártó gépek, szárítógépek (háztartási), szélturbinák, szénaforgató gépek, szőlőprések,

szőnyegsamponozó gépek, tojáskeltető gépek, turbinák, nemszárazföldi járművekhez, turbókompresszorok,

útépítőgépek, úthengerek, úttisztító gépek (önjáró), ütőhúrozó gépek, üzemanyag-adagoló pumpák

üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára, üzemanyagátalakítók belső égésű motorokhoz,

üzemanyag-megtakarítók motorokhoz és hajtóművekhez, vágógépek, vágószerszámok, vagonemelők, vágó-,

sorjázógépek, váltakozó áramú generátorok, varrógépek, vasalógépek, vasútépítő gépek, vészhelyzeti

 áramfejlesztő generátorok, vetőgépek, vízturbinák, vulkanizáló berendezések, készülékek.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

borotvák; ácsfúrók, ágvágók, állatnyíróeszközök, nyírógépek, aprópénzgyűjtők, aprópénztálcák, ásók, borotvák,

borotválkozókészletek, borotvapengék, borotvatokok, csákányok, csavarkulcsok, csipeszek, fogók,

csiszolókorongok, csővágó eszközök, elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek, elektromos és nem

elektromos szőrtelenítő eszközök, elektromos hajfonók, elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők,

körömpolírozók, élező eszközök, emelők, evőeszközök, fenőeszközök, festékkeverő, feszítővasak, emelőrudak,

finom csipeszek, fogók, csipeszek, fúrók, fúróperselyek, füllyukasztó készülékek, fűnyírók (kéziszerszámok),

fűrészek(kéziszerszámok), gumibotok, gyümölcs szeletelők, hajsütővasak, halász szigonyok, hobbi kések

(szikék), homok gereblyék, húsvágó kések, bárdok (kéziszerszámok), jégvágók, jégcsákányok, kalapácsok

(kéziszerszámok), kardhüvelyek, kardok, kerámiakések, autóemelők, konyhaizöldségszeletelők,

manikűrkészletek, műanyag kanalak, nyíróollók, vágógépek, ollók, oltóeszközök, pedikűr készletek, pengeélező

eszközök, pikkelyező kések, piszkavasak, tetoválókészülékek, tőrök, vadászkések, vágó- és szúrófegyverek

 zsebkések, bicskák.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektrsúlymérő, mérő-, jelző-,észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
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továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések,

akkumulátor dobozok, akkumulátor- és elemtöltők, akkumulátorok elektromos cigarettákhoz, alkoholmérők,

alkoholszondák, antennák, áramátalakítók, transzformátorok, áram-egyenirányítók, asztronómiai berendezések és

készülékek, audio interfészek, audio keverők, audiovizuális tanítási eszközök, audiovizuális vevőkészülékek,

automatikus időkapcsolók, automatikus kormányberendezések járművekhez, autórádiók, azbeszternyők

tűzoltóknak, azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra, azbesztruhák tűzvédelmi célokra, bankjegykiadó automaták

(ATM), barométerek, bébiőrök, bélyegzőórák (időregisztráló eszközök), berregők, hangjelzők, áramszaggatók,

betatronok, betörésgátló riasztókészülékek, biochipek, biztonsági felügyelő robotok, biztonsági hálók, biztonsági

övék, biztosítékok, búvárkesztyűk, búvármaszkok, búvárálarcok, búvárpipák, búvárpipák, légzőcsövek,

búvárruhák, CD-lejátszók, CDROM-ok, chipkártyák (integráltáramkörös kártyák), csecsemőmérlegek, csengők

(figyelmeztető berendezések), csuklótámaszok számítógépekhez, dekompressziós kamrák, detektorok,

diafragmák; digitális fényképkeretek, digitális jelek, digitális meteorológiai állomások, diktafonok,

dinamométerek, erőmérők, díszítő mágnesek, DNS-chipek, dózismérők, DVD-lejátszók, egérpadok, egér

(számítógép-periféria), elektromos ajtócsengők, elektromos akkumulátorok járművekhez, akkumulátorok,

elektromos induktorok, elektromos kábelek, elektromos kábelkötegek autókhoz, elektromos kerítések, elektromos

kollektorok, elektronikus jeladók, elektronikus kijelzőtáblák, elektronikus zsebfordítógépek, elemek, telepek

világításhoz, életmentő készülékek és felszerelések, equalizerek (audio készülékek), erősítők, faxgépek

fejhallgatók, fekete dobozok (adatrögzítők), felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos, félvezetők,

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra, fényképészeti villanólámpák, vakuk, fényképezőgépek, kamerák,

fénymásolók, fényvisszaverő biztonsági mellények, festékpatronok, feszültségnövelő transzformátorok,

feszültségszabályozók járművekhez, filmfelvevő készülékek, berendezések, filmvágókészülékek,

fordulatszámmérők, fordulatszám szabályozók lemezjátszókhoz, földmérő berendezések és eszközök, földmérő

eszközök, földmérő láncok, frekvenciamérők, fülbetétek fejhallgatókhoz, füldugók búvároknak, fürdőszobai

mérlegek, füstjelzőberendezések, golyóálló kabátok, mellények, golyóálló ruházat, GPS készülékek,

flopilemezek, hajózási jelzőberendezések, hajózási készülékek és műszerek, hamis pénzérme detektorok,

hangátvitelre szolgálókészülékek, hangfelvétel-hordozók, hanglemezek, hanglokalizáló eszközök,

hangreprodukáló készülékek, hangriasztók, hangrögzítő, hangfelvevő készülékek, hangrögzítő szalagok,

hangszedő karok lemezjátszókhoz, hangszórók, hangosbemondók, megafonok, hangszóró kürtök,

hangszórószekrények, hangszóródobozok, hangvezetők, hangcsatornák, háromdimenziós szemüvegek, háromlábú

állványok fényképezőgépekhez, homokórák, hordható videokijelző monitorok, hordozható médialejátszók, hő- és

nedvességmérők, hőmérők, nem gyógyászati használatra, hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra,

hőmérsékletjelző készülékek, hőmérséklet szabályozó készülékek, humanoid robotok mesterséges

intelligenciával, infravörös érzékelő berendezések, infravörösérzékelők integrált áramköri chipek, integrált

áramkörök, interaktív érintőképernyős terminálok, interkommunikációs berendezések, készülék, inverterek,

áramátalakítók(elektromosság), ionizációs készülékek, nem lég vagy vízkezeléshez, ipariműveletek

távirányítására szolgáló elektromos berendezések, iránytűk, tájolók, kompaszok (mérőműszerek),irányzó

távcsövek lőfegyverekhez, írásvetítő berendezések, játékszoftverek, jelölőmércék (asztalosmunkához),

jelzőbóják, jelzőcsengők, jelzőlámpák, jelzőpanelek, világító vagy mechanikus, jelzősípok, jukeboxok

(háttértároló eszközök) számítógépekhez, kalibráló gyűrűk, kaloriméterek, kamera filterek, kamerásbébiőrök,

kapcsolódobozok (elektromosság), kapcsolók, elektromos, kapcsolótáblák, kapilláris csövek, katódok, katódos

rozsdavédő készülékek, berendezések, kazánvezérlő eszközök, kéknyomatos berendezések, kémcsövek,

kemencék laboratóriumi használatra, kémlelőnyílások(nagyítólencsék) ajtókra, kénmérők, képtávíró készülékek,

keretek diapozitívekhez, kézi adó-vevők (walkie-talkie készülékek), kézi elektronikus szótárak, kézi

számítógépek(PDA), kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek, kihangosító készletek telefonokhoz,
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kilométerszámlálók járművekhez, klímaszabályozó digitális termosztátok, koaxiális kábelek, kódoltazonosító

karkötők, mágneses, kódolt kulcskártyák, kódolt mágneskártyák, kommutátorok, kompakt lemezek, CDk

(audiovideo), komparátorok, kondenzátorok(elektronika), kontaktlencsék, kontaktlencse tárolók, tartók,

korrekciós lencsék (optika), kozmográfiai eszközök, műszerek, ködjelzők, nem robbanásveszélyes,

köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, körlogarlécek, közlekedési jelzőlámpa

berendezések(jelzőeszközök), közlekedési táblák, világító vagy mechanikus, központi feldolgozó egységek,

központosító készülékek diapozitívokhoz, közúti jelzőbóják, kromatográfiás berendezések laboratóriumi

használatra, kronográfok(időrögzítő készülékek), kutyasípok, kvantumpont fénykibocsátó diódák (Q.LED),

laboratóriumi centrifugák, laboratóriumi robotok, laboratóriumi tálcák, laktométerek, tejfajsúlymérők, láncok

cvikkerhez, csiptetős szemüveghez, laptopokhoz kialakított állványok, laptop számítógépek, laptoptokok,

légsűrűségmérők, aerométerek, légzőcsövek búvároknak, légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével, légzőkészülékek légszűrésre, légzőkészülékek víz alattiúszáshoz, légzőmaszkok nem

mesterséges lélegeztetéshez, lejtésmutatók, dőlésindikátorok, lemezek akkumulátorokhoz, lemezjátszók,

lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez, lencsevédők, lépésmérők,

lépésszámlálók, letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz, letölthető elektronikus kiadványok, publikációk,

letölthető grafikák mobiltelefonokhoz, letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz, letölthető számítógépes

játékszoftverek, letölthető zenefájlok, levegő elemzésére szolgáló készülékek, levélmérlegek, lézerek

nemgyógyászati célokra, lézeres vészjelzőfények, logarlécek, logok, hajósebesség mérő műszerek,

lombikállványok, retortaállványok, lombikok laboratóriumi kísérletekhez, lopásgátló berendezések, elektromos,

lovagló sisakok, lyukkártyás irodagépek, magasságmérők (altiméterek), magasságmérő műszerek, mágneses

adathordozók, mágneses huzalok, mágneshuzalok, mágneseskódolók, mágneses rezonanciás képalkotó (MRI)

berendezések, nem gyógyászati célokra, mágneses személyazonosító kártyák, mágneslemezek,

mágnesszalag-egységek számítógépekhez, mágnesszalagok, magnetofonok, magnók (kazetták lejátszásához),

matematikai műszerek, mechanikusjelzések, jelzőtáblák, mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez, megafonok, megfigyelőműszerek, mélynyomók, mélységmérő készülékek és gépek, mélységmérő

ólmok, mélységmérő zsinegek, memóriakártyák videojáték-gépekhez, mentőcsónakok, mentőkapszulák

természeti katasztrófák esetére, mentőmellények, mennyiségjelzők, mércék, mértékek, mérőműszerek, mérlegek

testtömeg-analizátorral, mérőasztalok (felmérő, tervező eszközök), mérőeszközök, mértékek, mérőkanalak,

adagolókanalak, mérőkészülékek, elektromos, mérőkörzők, mérőműszerek, mérőüvegek, meteorológiai

léggömbök, meteorológiai műszerek, metronómok, ütemadók, mikrofonok, mikrométer csavarokoptikai

eszközökhöz, mikrométerek, mikroprocesszorok, mikroszkópok, mikrotomok, mobiltelefonok, modemek,

monitorok (számítógép hardver), monitorok (számítógép programok), mosótálcák(fényképészet),

munkamegfigyelő, - ellenőrző tükrök, munkavédelmi arcvédő pajzsok, műholdak tudományos célokra,

műholdasnavigációs készülékek, műholdkereső mérőműszerek, nagyfrekvenciás készülékek, nagyító

készülékek(fényképészet), nagyítók, lupék(optika), nanorészecske-méret elemzők, napelemek, szolár

akkumulátorok, napelemek villamosenergia-termeléshez, napszemüvegek, navigációs berendezések járművekhez

(fedélzetiszámítógépek), navigációs eszközök, nedvességmérők, higrométerek, neonvilágítások, nyomásjelző

dugók szelepekhez, nyomásjelzők, nyomásmérő eszközök, nyomógombok csengőkhöz, nyomtatók

számítógépekhez, objektívek (lencsék) optikák, ohm-mérők, okosgyűrűk, okoskarórák, okostelefonok,

okosszemüvegek, oktánsok, oktatásikészülékek, olvasók (adatfeldolgozó eszközök), olvasztótégelyek

(Laboratóriumi-), operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített, optikai adathordozók, optikai

cikkek, optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok, optikai karakterolvasók, optikaikészülékek és eszközök, optikai

lámpák, optikai lemezek, optikai lencsék, optikai szálak (üvegszálak), optikai üveg,orrcsipeszek mú'ugrók és

úszók részére, orsók (fényképészet), ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz, oszcillográfok, oxigén

áttöltéséreszolgáló készülékek, ózonizátorok, ózonizálók, összeadógépek, parkolóórák, pénzérmével működtetett

szerkezetek, pénztárgépek, pénzszámláló és -válogató gépek, periszkópok, petricsészék, piezoelektromos

érzékelők, pipetták, pirométerek, pitot-csövek, planiméterek, területmérők, polariméterek, sarkításmérők,

precíziós mérlegek, precíziós mérőműszerek, prizmák (optika), próbabábuk újraélesztés gyakorlásához (oktatási
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eszközök), radarkészülékek, rádiókészülékek, radiológiai ernyők iparihasználatra, radiológiai készülékek ipari

használatra, rádiós személyhívók, rádiótávíró készülékek, rádiótelefonkészülékek, rajzfilmek, rajzgépek,

reduktorok (elektromosság), refraktométerek, refraktorok, fénysugártörő készülékek, relék, elektromos,

reosztátok, részecskegyorsítók, retorták, lombikok, riasztók, riasztósípok, rosták fotogravűrhöz, röntgencsövek,

nem orvosi célokra, röntgenfelvételek, nem orvosi célokra, röntgenkészülékek nemgyógyászati célokra,

röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra, röntgensugárzás ellenivédőkesztyűk ipari

célokra, röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra, savmérők, acidiméterek

akkumulátorokhoz, savsűrűségmérők, sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez, sebességjelzők, sebességmérő

műszerek (fényképészet), sétálómagnók, sorszám kiadók, sótartalommérők, sófokolók, sötétkamrák

(fényképészet), sötétkamra lámpák (fényképészet), sötét üveg, lemez keretei (fényképészet), speciális

laboratóriumi bútorok, speciális ruházatlaboratóriumi használatra, spektrográfok, spektroszkópok, sportsípok,

stroboszkópok, sugárzásmérők, aktinométerek, súlymérő berendezések; súlymérőkészülékek és eszközök, súlyok,

sűrűségmérők, denziméterek, szabályozó berendezések, elektromos, szabászati mérőszalagok, szájvédők

sportoláshoz, számítógép billentyűzetek, számítógépek, számítógépes hardver, számítógépes képernyővédő

szoftverek, rögzített vagy letölthető, számítógépes programok (letölthető szoftverek), számítógépes programok,

rögzített, számítógépes szoftver alkalmazások, letölthető, számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy

letölthető formában, számítógéphez kialakított perifériák, számítógép hordozó tokok, táskák, számítógép

interfészek, számítógép-képernyőkhöz kialakítottvédőfóliák, számítógép memória eszközök, számlálók,

mérőműszerek, számlázógépek, számológépek, szárítóállványok (fényképészet), szavazógépek, szegélyjelzők,

szegélyjelölők, szelfibotok (kézi egykaros állványok), szelfi lencsék, szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok,

szélmérők, anemométerek, szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek, szemlencsék, okulárok, szemüvegek,

szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szenzoros kesztyűk, szerszám befogó- és vezető

mérőműszerek, szervesfénykibocsátó diódák (ÖLED), szextánsok, szferométerek, szigetelt rézhuzalok, szíjak,

pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók, szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez, szimulátorok

újraélesztési oktatáshoz, színpadvilágítás-szabályozók, szintezőlécek (földmérő műszerek), szintező műszerek,

szirénák, szkennerek (adatfeldolgozó eszközök), szócsövek, szolenoid szelepek (elektromágneses kapcsolók),

szonárok, hanglokátorok, szondák tudományos használatra, szögmérők (mérőműszerek), sztereoszkópikus

berendezések, sztereoszkópok, szűrők légzőmaszkokhoz, táblagépek, táblagép tokok, tachométerek,

tanítórobotok, tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez, tartók elektromos tekercsekhez, távadók,

transzmitterek(távközlés), távcsövek, látcsövek (kétcsövű), távirányító készülékek, távirányító készülékként

működő elektronikus kulcstartók, távírógépek, távíró huzalok, távíró készülékek, távmérőműszerek, teleméterek,

távolságmérő, távmérő berendezések, távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók, taxaméterek (díjmutató

számlálószerkezetek), telefonkagylók, telefonok, telefonok mikrofonjai, telefonvezetékek, telejelenlét robotok,

telekommunikációs készülékek ékszerek formájában, teleszkópok, tengerészeti iránytűk, tengeri mélységmérők,

teodolitok, térdpárnák, térdvédők munkásoknak, termografikus kamerák, termosztátok járművekhez, tesztelő

készülékek nem gyógyászati használatra, tisztítóberendezések hanglemezekhez, tojáslámpázók, tokokdigitális

személyi asszisztensekhez (PDAkhoz), tokok okostelefonhoz, tokok okostelefonokhoz, tolómérők, tolómércék

(1), tolómérők, tolómércék, tolósúlyos kézimérlegek, totalizátorok, töltőállomások elektromos járművekhez,

töltők elektromoscigarettákhoz, tranzisztorok (elektronikus), triódák, túlélőtakarók, túlfeszültség korlátozók,

túlfeszültség levezetők, villámhárítók, tűk lemezjátszókhoz, tükrök (optikai), tűk tájolókhoz, tűzálló ruházat,

tűzálló takarók, tűzcsapók, tüzérségicélzótávcsövek, tűzjelző készülékek, tűzlépcsők, tűzlétrák,

tűzoltófecskendők, tűzoltóhajók, tűzoltókészülék, tűzoltó sprinkler-rendszerek, tűzoltó szivattyúk, tűzoltótömlők,

TV készülékek, tv-súgógépek, ujjbőségmérők, ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez, USB

pendrive-ok, ütközési próbababák, üzemanyagszint-mérők, üzenetrögzítők, vágóberendezések mozifilmekhez,

vakításgátlóellenzők, vakításgátló szemüvegek, vakuk (fényképészet), vákuumcsövek (rádió), vákuummérők,

válaszjeladók (transzponderek), varázsvesszők (vízkutatóké), variométerek, védőálarcok/-maszkok, védőcipők

balesetek, sugárzás és tűz ellen, védőeszközök személyek balesetvédelmére, védőfóliák okostelefonokhoz,

védőöltözetek pilóták részére, védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen, védősisakok sportoláshoz,
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védőszemüvegek sportoláshoz, vegyészeti berendezések és eszközök, vékony kliens számítógépek, vetítőgépek,

vetítővásznak, vezérlőpanelek (elektromosság), vezetékcsatornák, kábelcsatornák (elektromosság), vezetékek,

elektromos, vezeték nélküli telefonok, videojáték patronok, kazetták, videokamerák, videokazetták,

videoképernyők, videomagnók, képmagnók, videotelefonok, világítástechnikai ballasztok (áramkorlátozó

elemek), világító jeladók, világító jelek, világító vagy mechanikai jelzések, villamosított sínek fényszórók

felszerelésére, villanófények, villogók, virtuális valóság headsetek, viselhető aktivitásészlelők, viselhető

számítógépek, visszapillantó kamerák járművekhez, viszkozitásmérők, vizelet-fajsúlymérők, vízmérők,

hidrométerek, vízszintezők, vízmértékek, vízszintjelzők, voltmérők, vonalkód leolvasók,

vonalzók(mérőeszközök), wah-wah pedálok, zárkioldók (fényképészet), zavarszűrő készülékek (villamosság),

 zenegépek (jukeboxok),zsebszámológépek, zsinórokcsiptetős szemüveghez.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszernek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; aeroszolos adagolók orvosi használatra,

agyi pacemakerek, akupresszúrás pántok, akupunktúrás tűk, alhasi övék, állatorvosi készülékek és eszközök,

altató hatású fejpárnák álmatlanság ellen, altató maszkok, a mozgást segítő kerekes járóeszközök, analizátorok

baktérium-azonosításhoz gyógyászati használatra, anatómiai kötések ízületekre, anesztéziára, érzéstelenítésre

szolgáló készülékek, antireumatikus gyűrűk, antireumatikus karkötők, babaetető cumik, befúvó készülékek,

inszuffiátorok, betegvizsgáló köpenyek, beültethető szubkután gyógyszerbeviteli eszközök, biológiailag lebomló

csontrögzítő implantátumok, biomágneses gyűrűk terápiás vagy gyógyászati célokra, cumik, cumik

cumisüvegekhez, cumisüveg szelepek, cumisüvegtartók, csapok műfogakhoz, csepegtető üvegek orvosi

használatra, cseppentük gyógyászati használatra, csíptetők cumikhoz, csizmák gyógyászati használatra,

defibrillátorok, diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra, dialízis készülékek, DNS- és RNS-vizsgálatra

szolgáló készülékek gyógyászati használatra, dréncsövek gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati

használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök, elektromos melegítő párnák orvosi célokra,

elemzőkészülékek gyógyászati használatra, ellési berendezések állatok részére, endoszkópos kamerák

gyógyászati célokra, esztétikai masszírozó készülékek, fecskendők gyógyászatihasználatra, felfújható matracok

orvosi célokra, felkötő kendők, hevederek (támasztókötések), fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2),

fizikoterápiás készülékek, fogamzásgátló eszközök, fogászati berendezések, fogászati készülékek, elektromos,

fogfúrók, fogínymasszírozók csecsemők számára, fogorvosi vizsgálószékek, fogpótlások, fogszabályozáshoz

használt eszközök, berendezések, fogvédők fogászati célokra, fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk, függesztő

kötések, füldugók(fülvédőeszközök), fülpiszkálók, fűrészek sebészeti használatra, fűzők gyógyászati használatra,

galvanikus övék gyógyászati használatra, galvánterápiás készülékek, gasztroszkópok, gyomortükrök,

gipszkötések, kötszerek ortopédiai célokra, gumiszalagok fogszabályozáshoz, gyógyászati célú légágyak,

gyógyászati készülékek és eszközök, gyógyszerbelövők állatoknak, hajprotézisek, hallásvédő eszközök,

hallócsövek, hallókészülékek, hányinger elleni csuklópántok, harántlepedők betegágyra, hasfűzők, hasikötések,

haskötők, haskötők, köldök övék, hidrogén-inhalátorok, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, higiéniai

mosdók, mosdókagylók, hordozható kézi piszoárok, hőmérők gyógyászati célokra, hőmérséklet indikátor címkék

orvosi célokra, húgycsőfecskendők, húgycső szondák, hűtőpárnák elsősegély-nyújtási célokra, hűtőtapaszok

gyógyászati célokra, hüvely irrigátorok, hüvelyi (vaginális) fecskendők, inhaláló készülékek, injekciós

fecskendők, inkontinencia lepedők, inkubátorok orvosi használatra, inkubátorok újszülötteknek, irrigátorok,

beöntésre használt gyógyászati eszközök, járóbotok gyógyászati célokra, járókeret mozgássérültek számára,

jégtömlők gyógyászati használatra, kanalak gyógyszerek beadásához, kanülök, karkötők orvosi,

gyógyászaticélokra, kasztráló fogók, csipeszek, katéterek, kefék, ecsetek testüregek tisztítására,

kényszerzubbonyok, kerekes hordágyak, kesztyűk gyógyászati használatra, készülékek pattanások kezelésére,

koleszterinszint-mérők, kompressziós ruhák, kompresszorok(sebészeti), köpőcsészék gyógyászati használatra,

külső csontváz robotruhák gyógyászati célokra, lábujj elválasztók ortopédiai célokra, lábujj szétválasztók

ortopédiai célokra, lancetták, légzőmaszkok mesterséges lélegeztetéshez, lélegeztető készülékek mesterséges
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lélegeztetéshez, lencsék (intraokuláris protézisek) sebészeti beültetésre, levegővel töltött párnák gyógyászati

célokra, lézerek orvosi célokra, lúdtalpbetétek lábbelikhez, mágneses rezonanciás képalkotó berendezések orvosi

használatra, mankók, mankóvégek, masszázsberendezések, masszírozó kesztyűk, maszkok egészségügyi

személyzet általi használatra, matracok, szülészeti, medencék gyógyászati használatra, méhfecskendők,

meleglevegős terápiás készülékek, meleglevegős vibrátorok orvosihasználatra, mellszívók, menstruációs csészék,

mentős hordágyak, mesterséges állkapcsok, mesterséges anyagokból készült sebészeti implantátumok,

mesterséges bőr sebészeti használatra, mesterséges lélegeztető készülékek, mikrodermabráziós készülékek,

mozgássérült emelők, műfogak, műmellek, műszernek, műtőasztalok, művégtagok, négylábú járóbotok

gyógyászati célokra, nyelvkaparók, oftalmométerek, oftalmoszkópok, orrszívók, ortopédiai cikkek, ortopédiai

cipőtalpak, ortopédiai térdpólyák, térdvédők, ortopéd lábbelik, orvosi fogók, csipeszek, orvosi köpölyöző üvegek,

orvosi kvarclámpák, orvosi lámpák, orvosi lámpák (gyógyászati használatra), orvosi pumpák, orvosi

röntgenberendezések, orvosi szondák, orvosi vezetődrótok, hullámvezetők, óvszerek, őssejt-regeneráló

készülékek gyógyászati használatra, övék, elektromos, gyógyászati használatra, övék gyógyászati célra, övék

ortopédiai célokra, párnák (betétek, tasakok) felfekvés megelőzésére, párnák gyógyászati használatra,

permetezők, porlasztók gyógyászati használatra, pesszáriumok, radiológiai képernyők, képnézők orvosi

használatra, radiológiai készülékek orvosi használatra, rádiumcsövek orvosi célokra, röntgencsövek orvosi

használatra, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra,

röntgensugárzás elleni védőfelszerelések orvosi használatra, rugalmas harisnyák sebészeti használatra, rugalmas

kötszerek, sebészeti fonalak, cérnák, sebészeti kapcsok, sebészeti készülékek és eszközök, sebészeti lepedők,

sebészeti robotok, sebészeti sínek, sebészeti szivacsok, sebészeti szondák, sebészkések, sebészollók, sebvarró

bélhúr, katgut, sérvkötők, spatulák gyógyászati célokra, speciálisan gyógyászati célokra készült ágyak,

speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok, speciális műtőruházat, speciális tartályok gyógyászati

hulladékoknak, speciális táskák/tartók, orvosi eszközöknek, spirométerek (orvosi készülékek), stentek, steril

sebészeti lepedők, sugárterápiás, radioterápiás készülékek, süketség, nagyothallás kezelésére szolgáló készülékek,

székek orvosi vagy fogászati használatra, szexbabák, szexuális játékszerek, szívritmusmérő, szív stimulátorok,

sztetoszkópok, szülészeti készülékek, tablettaőrlők, takarók, elektromos fűtésű, gyógyászatihasználatra,

talpbetétek lúdtalp ellen, tartályok gyógyszerek alkalmazására, adagolására, táskák sebészek és orvosok részére,

terápiás arcmaszkok, terhességi övék, termoelektromos borogatások (sebészeti), testmozgásra szolgáló

gyógyászati eszközök, készülékek, testösszetétel-mérők, testrehabilitációs készülékek gyógyászati célokra,

testüregek kimosására szolgáló eszközök, testzsír felügyelő eszközök, tetűfésűk, thermo tömlők, hideg-meleg

borogatások elsősegélynyújtási célokra, toalett székek, tomográfok gyógyászati célokra, trakciós készülékek

gyógyászati célokra, trokárok, tűk orvosi használatra, tükrök fogorvosoknak, tükrök sebészeknek, tyúkszemvágó

kések, ujjvédők gyógyászati használatra, újraélesztő készülékek, ultraibolya sugárszűrők gyógyászati használatra,

urológiai készülékek és eszközök, UV lámpák gyógyászati célokra, varratanyagok, varrattűk,

vércukorszint-mérők, vérnyomásmérő készülékek, vérvizsgáló készülékek, vibrátorok ágyakhoz, vibromasszázs

készülékek, visszér harisnyák, vizeletgyűjtő edények, kacsák, vizestömlők gyógyászati használatra,

 vörösvértestszámláló készülékek.

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

berendezések; acetiléngenerátorok, adagolóberendezések fűtőkazánokhoz, ágymelegitők, akváriumi

szűrőberendezések, akváriumi világítótestek, akvárium melegítők, arcgőzölő készülékek (szaunák),

atomreaktorok, automata hamuszállító berendezések, automata öntözőberendezések, bányászlámpák, barnító

berendezések (szoláriumok), beltéri állólámpák, bemutató hűtőpultok, berendezések szennyvíz tisztításához,

betétek égetőkemencékhez (állványok), bidék, biztonsági lámpák, biztonsági szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez, bojlerek, kazánok (kivéve gépek részei), búvárlámpák, csapok,

csapok(vízcsapok) csövekhez; csepegtetők (öntözéstechnikai szerelvények), csillárok, csíraölő égők, csíraölő

lámpák a levegő tisztításához, csokoládé-szökőkutak, elektromos, csőkígyók (lepárló-, fűtő vagy

hűtőberendezések részei), díszszökőkutak, dohányhűtésére szolgáló berendezések, dohánypörkölő gépek,

dörzsgyújtók gázhoz, durranógáz-égők, egészségügyi készülékek és berendezések, égetőkemencék, égőfejek
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lámpákhoz, égők, égőfejek, elektromosan fűtött lábzsákok, elektromosan fűtött ruházat, elektromosan fűtött

zoknik, elektromos autoklávok főzéshez, elektromos borhűtő szekrények, elektromos cumisüveg melegítők,

elektromos főzőeszközök, elektromos főzőlapok, elektromos fűtésű szőnyegek, elektromos fűtőberendezések,

elektromos fűtőszálak, elektromos gofrisütők, elektromos gőzölök főzéshez, elektromos hűtőtáskák, elektromos

hűtőtáskák, hűtőládák, elektromos joghurtkészítők, elektromos kávéfőzők, elektromos kisülési csövek világításra,

elektromos kukták, elektromos kuszkuszfőzők, elektromoslámpák, elektromos olajsütők, fritőzök, elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra, elektromos ruhaszárítók, elektromos sous vide sütők, elektromos

takarók, nem gyógyászati használatra, elektromos termoszok, elektromos tortillanyomók, elektromos ventilátorok

személyes használatra, elektromos vízforraló kannák, elektromos zseblámpák, élelmiszerhulladékok

vízelvonására szolgáló készülékek, élelmiszer-szárítók, elektromos, elszívóernyők, enyvmelegítő készülékek,

fagyasztók, fáklyák, fáklyakémények, fáklyatornyok (kőolajipar), fejlámpák, fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz, fénycsövek világításra, fény diffúzorok, fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz, fénytompító

szerkezetek járművekhez (lámpa szerelvények), fertőtlenítőkészülékek, berendezések, fertőtlenítő készülékek

gyógyászati használatra (1), fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez, finomítótornyok lepárláshoz,

fogászati kemencék, foglalatok elektromos lámpákhoz, folyadékhűtő berendezések, formázottszerelvények,

idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz, forrólevegős fürdőszerelvények, forrólevegős készülékek, forrólevegős

sütők, forróvizes palackok, főző berendezések és készülékek, fürdőkádak, fürdőszobai melegítők, fürdőszobai

vízvezeték szerelvények, fürdőszoba szerelvények, füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz, füstölőkészülékek,

fumigációs berendezések, nem gyógyászati használatra, fűtőberendezések, fűtőberendezések járműablakok

jégtelenítéséhez, fűtőberendezések járművekhez, fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű

fűtőanyagokhoz, fűtőberendezések (víz), fűtőkazánok, fűtőbojlerek, fűtőkészülékek, fűtött bemutató pultok,

gázégők, gázgyújtók, gázkazánok, gázbojlerek, gázkondenzátorok, nem géprészek, gázlámpák, gázmosók,

gáztisztítók, gáztisztítók, gömblámpák, gőzállomások vasalókhoz, gőzfejlesztő berendezések, gőzkazánok, nem

gépek részei, gőztárolók, gőzakkumulátorok, grillezők, grillsütők, gyertyás lámpások, gyújtókészülékek,

gyümölcsaszalók, hajgöndörítő lámpák, hajszárítók, hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez, helyiségfűtők,

hidromasszázs fürdőberendezések, hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések, hidroponikus termesztési

rendszerek, hordozható kovácstűzhelyek, hőcserélők, nem gépalkatrészek, hőpárnák, elektromos nemgyógyászati

használatra, hőpisztolyok, hőszabályozó szelepek (fűtőberendezések részei), hőszivattyúk, hőpumpák, hőtárolók,

hővisszanyerő berendezések, huzatszabályzók (fűtés), hűtőberendezés, hűtőhelyiségek, hűtőkamrák,

hűtőkészülékek és berendezések, hűtőszekrények, hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati

tárolási célokra, hűtőtartályok, ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére, irányjelző izzólámpák

járművekhez, italhűtő berendezések, ívlámpák, ivóvízszűrők, izzószálak elektromos izzókba, lámpákba,

izzószálas égők, jégkészítő gépek, jégkrémkészítő gépek, jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez, kádak

ülőfürdőkhöz, kályhák (fűtőkészülékek), kandalló fújtatók, kandallók, kandallórácsok, szikrafogók, kanócok

olajjal működő ételmelegítőkhöz, karok gázégőkhöz, kávépörkölő készülékek, kazáncsövek fűtőberendezésekhez,

kemencehűtők, kemencékhez samottbélések, kemencék, nem laboratóriumi használatra, kéménykürtők,

füstcsatornák, tűzcsatornák, kenyérpirítók, kenyérsütőgépek, kerékpár irányjelző lámpák, kerékpár lámpák,

keresőlámpák, zseblámpák, keverő csaptelepek vízvezetékekhez, kézszárító készülékek mosdókba, konyhai

elszívóbúrák, könyvsterilizáló berendezések, kromatográfiai készülékek ipari használatra, kutak, szökőkutak,

lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos, laboratóriumi égők, laboratóriumi elszívóberendezések,

laboratóriumi lámpák, lámpaernyők, lámpaernyőtartó vázak, lámpák, lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz,

lámpák járművekhez, lámpák karácsonyfákhoz, elektromos, lámpák motorkerékpárokhoz, lámpások világításra,

lámpaüvegek, lávakövek grillezéshez; LED-diódás világító berendezések, légfertőtlenítők, léghevítő készülékek,

berendezések, léghűtő berendezések, légkeveréses sütőedények, légkondicionáló berendezések, légkondicionálók,

légkondicionálók járművekhez, légkondicionáló ventilátorok, légszárítók, légszelepek gőzfűtő berendezésekhez,

légszűrő berendezések, légtisztító készülékek és gépek, lepárló készülékek, levegő szagtalanítókészülékek,

magnézium izzószálak (világítás), malátapörkölő gépek, megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz,

kemencékhez, meleg és hideg italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek, mennyezetvilágítások,
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mennyezeti lámpák, merülőforralók, mikrobuborék generátorok fürdőkhöz, mikrohullámú sütők, mikrohullámú

sütők ipari célokra, mobil vécék, mosdókagylók (szaniter berendezések részei), mosogatók, mosdók,

mosókonyhai kazánok, multifunkciós főzőkészülékek, műkörmös lámpák, n/A, napkemencék, napkollektorok

(fűtés), nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések, nyársak roston sütéshez,

nyársforgató készülékek, nyomás alatti víztartályok, olajégők, olajlámpák, olajtisztító készülékek, öblítő

berendezések, öntözőgépek mezőgazdasági célokra, párásítók központi fűtés radiátoraihoz, parazsas

ágymelegítők, párologtató készülékek, evaporátorok, pasztőröző berendezések, pecsenyesütők, pecsenyesütő

készülék, piszoárok (szaniter berendezések), platni karikák, polimerizációsberendezések, radiátorfedelek,

radiátortetők, radiátorok, elektromos, radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez, reflektor lámpák, reflektorok

járművekhez, rostok, grillsütők, sótalanító üzemek, egységek, spa kádak, hidromasszázs kádak, spirituszégők,

sterilizátorok, sütőkemencék, szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez, szabályozó és biztonsági

tartozékok gázvezetékekhez, szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez, szabályozó szerelvények víz

vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez, szagtalanító készülékek nem személyes használatra,

szárítóberendezések, szárító berendezések, aszalógépek, szárítókészülékek és berendezések, szárító lámpák nem

gyógyászati célokra, szauna berendezések, szellőző (légkondicionáló)berendezések, szemétégetők,

égetőkemencék, szén ívlámpákhoz, szintszabályozó szelepek tartályokhoz, szűrők légkondicionálókhoz, tágulási

tartályok központi fűtőberendezésekhez, tajine, elektromos, takarmány szárítására szolgáló készülékek,

tányérmelegítők, tejhűtő berendezések, textilgőzölők, tisztaszohák (egészségügyi berendezések), toalettek

(WC-k), tömítőgyűrűk vízcsapokhoz, törökfürdőkhöz hordozható kabinok, tűzcsapok, tűzhelyek, ultraviola

lámpák nem gyógyászati használatra, USB tápegységes pohármelegítők, úszómedence-klórozó berendezések,

vécékagylók, vécéülőkék, ventilátorok (légkondicionáló berendezések részei), világító berendezések és

készülékek, világító berendezések légi járművekhez, világító házszámok, villanykörték, vízellátó berendezések,

vízelosztó berendezések, vízhűtők, vízkivételi készülékek, berendezések, vízlágyítók, vízmelegítők (készülékek),

vízmelegítők, vízforralók, vízporlasztó fej csapra, víztisztító berendezések, víztisztító készülékek és gépek,

vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez (szaniterberendezésekhez), vízsterilizáló berendezések, vízszűrő

 berendezések, WC-vízöblítő tartályok, zuhanyok, zsebmelegítők.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; ablaktörlők, szélvédőtörlők, abroncskarimák

járművekhez, abroncstüskék, abroncsszegek, anyagmozgató kézikocsik, árbocok hajókhoz, csónakokhoz,

árnyékolók, tetők babakocsikhoz, áruszállítódrónok, autogirók, babakocsik, babakocsikhoz kialakított

szúnyoghálók, belső gumiabroncstömlők, betonkeverő gépjárművek, bevásárlókocsik, billenőkocsik, billenős

tehergépkocsik, kamionok, billenőtestek tehergépkocsikhoz, billentőszerkezetek (tehergépkocsik és vagonok

részei), biztonsági gyermekülések járművekhez, biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez, borítások

járművek kormánykerekeire, botkormányok járművekhez, civil drónok, csáklyák, csomagtartók járművekhez,

csónakdaruk, csúszásgátlók járműabroncsokhoz, csúszásgátló láncok, darus teherautók, dísztárcsák,

egyensúlyozós egykerekűk, egyensúlyozós elektromos rollerek, ejtőernyők, elektromos emelőfalak (szárazföldi

járművek részei), elektromos gördeszkák, elektromos járművek, elektromos kerékpárok, ellensúlyok járművek

kerekeihez, ernyők babakocsikhoz, erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez, étkezőkocsik, evezőlapátok,

evezővillák, farevezők, fejtámaszok járműülésekhez, fékbetétek gépkocsikhoz, fékbetétek Járművekhez, fékek

járművekhez, fékek kerékpárokhoz, fékpofák járművekhez, féktárcsák, tárcsafékek járművekhez, felfüggesztéses

lengéscsillapítók járművekhez, felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez, fényszóró-törlők, fogaskerekek

kerékpárokhoz, fogaskerekeshajtások szárazföldi járművekhez, fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi

járművekhez, forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem motorjaihoz, forgóvázak vasúti

kocsikhoz, furgonok (járművek), futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához, futófelületek járművekhez

(szíjgörgők), függőkonvejorok, gépkocsialvázak, gépkocsik, gépkocsi karosszériák, gépkocsi lengéscsillapítók,

gépkocsi lökhárítók, golfautók (járművek), gördülőállomány siklóvasúthoz, görgők bevásárlókocsikhoz,

gumiabroncs foltozó tapaszok, gumiabroncs köpenyek, gumiabroncsok gépjárművekhez, gumiabroncsok

járműkerekekhez, gumibelsők kerékpárokhoz, gurítható ketreces kocsik, hajóablakok, ökörszemablakok,

hajóárbocok, hajóbordák, hajócsavarok (propellerek)csónakokhoz, hajókhoz, hajók, hajókémények, hajótestek,
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hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek, hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi

járművekhez, hálófülkék járművekhez, hamutartók gépkocsikhoz, harmonikák csuklós buszokhoz ,háromkerekű

áruszállító kerékpárok, helikopterek, hidraulikus áramkörök járművekhez, hidroplánok, hidroplánok, vízi

repülőgépek, hintók, lovaskocsik, horgászkocsik, hőlégballonok, hűtőjárművek, irányjelzők járművekhez,

jachtok, járműablakok, járműajtók ,járműalvázak, járműburkolatok, huzatok (alakra formált), jármű karosszériák,

járműkárpitok, járműlépcsők, fellépők, hágcsók, járműülések, járművek kerékküllői, járművek lökhárítói, javító

felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz, kabinok kötélpályás szállítóberendezésekhez, kamerás drónok, karimák,

illesztőperemek vasúti kerekekhez, katapultülések repülőgépekbe, katonai célú drónok, katonai szállítójárművek,

kenuevezők, kenuk, kerékagyak járművekhez, kerékagy gyűrűk, kerekek szárazföldi járművekhez, kerekesszékek

mozgássérültek, betegek szállítására, kerékpárabroncs-karimák, kerékpár abroncsok, gumik, kerékpárcsengők,

kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékagyak, kerékpárkerekek, biciklikerekek, kerékpár kitámasztók, stenderek,

kerékpárkormányok, kerékpár küllők, kerékpár nyergek, kerékpárok, kerékpáros táskák, biciklis táskák,

kerékpárpedálok, kerékpárpumpák, kerékpár sárvédők, kerékpár utánfutók, kerékpárvázak, kerékre rögzíthető

küllődíszek, kerékrögzítő anyák, kétéltű repülőgépek, kétkerekű kocsik, taligák, kétkerekű tüzérségi kocsik,

kézikocsik, kézikocsik és hajtányok, kikötőbikák (hajózás), kocsialvázak járművekhez, komphajók,

kormánykerekek járművekhez, kormánylapátok, kormányrudak, kormányművek hajókhoz, kosarak

kerékpárokhoz, kotróhajók, kötélpályás szállítóberendezések és készülékek, kuplungok szárazföldi járművekhez,

küllővédők kerékpárokhoz, kürtök, dudák járművekhez, lábbal hajtható rollerek (járművek), lábbal hajtott szánok,

lakóautók, lakókocsik, láncok gépkocsikhoz, láncok kerékpárokhoz, láncok motorkerékpárokhoz, léghajók

(kormányozható), légi járművek, légi készülékek, gépek és berendezések, légpárnásjárművek, légszivattyúk,

légpumpák járműtartozékok), légzsákok (biztonsági felszerelések gépkocsikba), lengéscsillapító rugók

járművekhez, lenyitható tetők járművekhez, locsolókocsik (járművek), lopásgátló eszközök járművekhez,

lopásgátló riasztók járművekhez, lökhárítók vasúti kocsiállományhoz, meghajtó mechanizmusok szárazföldi

járművekhez, mentőautók, mentőszánok, méretre szabott lábzsákok babakocsihoz, méretre szabott lábzsákok

sportbabakocsihoz, modellhelikopteres fényképezőgép (helicam), mopedek, motorfelfüggesztések szárazföldi

járművekhez, motorházfedelek, motorháztetőtűk járművekhez, motorkerékpár-kormányok, motorkerékpár

motorok, motorkerékpár nyereghuzatok, motorkerékpárok, motorkerékpárokhoz kialakított táskák, motorok

kerékpárokhoz, motorok szárazföldi járművekhez, motoros hajók/kisebb hajók, motoros robogók, motorosszánok,

mozdonykémények, mozdonyok, napellenzők gépkocsikba, nyereghuzatok kerékpárokhoz, nyeregtáskák

kerékpárokhoz, nyergek motorkerékpárokhoz, nyomatékváltók szárazföldi járművekhez, oldalkocsik, oldalsó

visszapillantó tükrök járművekhez, oldaltámaszok motorkerékpárokhoz, önjáró víz alatti járművek

tengerfenék-vizsgálatokhoz, öntőkocsik, önvezető autók, páncélozott járművek, poggyásztartó hálók

járművekhez, pontonok, pótkerék takarók, pótkocsik, utánfutók (járművek), robogók mozgáskorlátozottaknak,

rögzítők gépkocsirészek gépkocsi-karosszériához való rögzítésére, rugalmas hab gumibelsők, sárhányók,

sebességváltók, áttételek szárazföldi járművekhez, sebességváltók szárazföldi járművekhez, siklók, síléctartók

járművekhez, síliftek, sífelvonók, sólyák, lejtők hajóknak, spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez, sportkocsik,

sugárhajtású motorok szárazföldi járművekhez, szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez, szárazföldi, légi,

vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek, szelepek járműabroncsokhoz, szélvédők, szemetesautók,

szétkapcsolók, kioldók hajókhoz, szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez, szivargyújtók gépkocsikba,

takarítókocsik, tanksapkák járművek üzemanyagtartályaihoz, táskák sportbabakocsihoz, távirányítású járművek

vízalatti vizsgálatokhoz, távirányítós járművek, nem játékszerek, távolsági autóbuszok, tehergépkocsik,

teherautók, kamionok, tengelycsapok, tengelyek járművekhez, tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez,

tolatásjelzők járművekhez, tolószékek kisállatokszámára, torziós rudak járművekhez, tömlőkocsik, tömlő nélküli

gumiabroncsok kerékpárokhoz, tömör gumiabroncsok járműkerekekhez, traktorok, triciklik, turbinák szárazföldi

járművekhez, uszályok, utánfutó horgok járművekhez, utánfutók kerékpárok szállítására, üléshuzatok

járművekhez, ülőliftek, űrjárművek, ütközőpárnák hajókhoz, vakításmentesítő eszközök járművekhez, vasúti

hálókocsik, vasúti hűtőkocsik, vasúti járművek, vasúti kapcsolószerkezetek, tengelykapcsolók, vázak

motorkerékpárokhoz, versenyautók, vezető nélküli autók (autonóm autók), villamoskocsik, villanymotorok,
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elektromotorok szárazföldi járművekhez, villás targoncák, visszapillantó tükrök, vízijárművek, vontató

 tehergépkocsik, zsákszállítókocsik.

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok; acetil-nitrocellulóz, ágyúk, aknavetők,

mozsárágyúk (lőfegyverek), automatikus lőszertartó övék, töltényövek lőfegyverekhez, ballisztikus rakéták,

bengáli tüzek, görögtüzek, célzószerkezetek, nem távcsövesek, lőfegyverekhez, célzó tükrök lőfegyverekhez,

csappantyúk, nem játékok, csőcsapok nehézfegyverekhez, detonátorok, dinamit, géppuskák, gépfegyverek,

gyújtózsinórok (kanócok), gyújtózsinórok, kanócok robbanóanyagokhoz, gyújtózsinórok, kanócok

robbanóanyagokhoz, bányászati felhasználásra, gyutacsok, ntm játékok, hangtompítók fegyverekhez,

jelzőrakéták, kézigránátok, könnygázas fegyverek, légpisztolyok (fegyverek), lőfegyverek, lőfegyver tisztító

kefék, lőgyapot, lőpor, puskapor, lőporszaruk, lőportokok, lőszerek, lőszerek lőfegyverekhez, lőszertartó övék,

töltényövek, lövedékek (fegyverek), lövedékek (projektilek), lövegtalpak, ágyútalpak (tüzérségi), mentéshez

használt jelzőrakéták, robbanóanyagok vagy pirotechnikaieszközök, motorizált fegyverek, ólomsörét

vadászathoz, petárdák, piroforos anyagok, pirotechnikai eszközök, pisztolyok (fegyverek), puskaagyak,

puskatusok, puskacsövek, puskatokok, rakétakilövők, rakéták (lövedékek), rakétapisztolyok, ravaszvédő

kengyelek puskákhoz, revolverek, robbanásveszélyes porok, robbanóporok, robbanóaknák, robbanóanyagok,

robbanóanyagok ammónium-nitrátból, robbanó ködjelzők, robbanó töltények, robbantókanócok

robbanóanyagokhoz, robbantó lövegzárak, spray-k személyvédelmi célokra, szigonyágyúk, szigonypuskák,

szigonypisztolyok (fegyverek), tankok (fegyverek), torpedók, töltényhüvelyek, töltényöv töltő gépek, tölténytöltő

(betöltő) készülékek, tüzelő platformok, magaslesek, tüzérségi, nem teleszkópos célzószerkezetek, ütőszegek,

kakasok pisztolyokhoz és puskákhoz (lőfegyverekhez), vadász lőfegyverek, vállszíjak, vállhevederek

 fegyverekhez, závárzatok lőfegyverekhez.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök; achát,

amulettek (ékszerek), arany, nyers vagy vert, aranyszál (ékszerekhez), atomórák, brossok (ékszerek), cabochonok,

cipődíszek (ékszerek), díszdobozok karórákhoz, dísztűk, dísztűk (ékszerek), dobozok nemesfémből, drótok

nemesfémből (ékszerek), ébresztőórák, ékkövek, ékszerbemutató dobozok, ékszerdobozok, ékszerek, ékszerek

borostyánkőből, ékszerkellékek, ékszertokok, ékszertűk kalapra, elefántcsontékszerek, elektronikus órák, karórák,

ellenőrző órák (központi órák), érmék, ezüstcérna, ezüst, megmunkálatlan vagy vert, ezüst szálak (ékszerek),

fekete borostyánkő díszek (zsett), féldrágakövek, fityegők, díszek kulcskarikákhoz, fityegők, díszek

kulcsláncokhoz, függők ékszerekhez, fülbevalók, gyémántok, gyöngyök borostyánkőből, gyöngyök (ékszerek),

gyöngyszemek ékszerkészítéshez, gyűrűk (ékszerek), hímzett textilből készült karkötők (ékszer), horgonyok

(óragyártás), időmérő eszközök, időmérők, ingák (óragyártás), irídium, jelvények nemesfémből, kalapdíszek

(ékszerek), kapcsok ékszerkészítéshez, karkötők (ékszerek), keresztek mint ékszerek, keresztek nemesfémből,

nem ékszerként, kronográfok, kulcskarikák (apró díszekkel, fityegőkkel),kulcskarikák nemesfémből, kulcstartók

(kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel), láncok (ékszerek), mandzsettagombok, medálok, medálok (ékszerek),

mellszobrok nemesfémből, misbaha (imafüzérek), mozgatószerkezetek órákhoz, napórák, nemesfémből

készültműtárgyak, műalkotások, nemesfém ötvözetek, nemesfém rudak, nyakkendőtűk, nyakláncok (ékszerek),

nyers vagy félig megmunkált gagát, nyers vagy félig megmunkált nemesfémek, óradobozok, óratokok, órák,

óraláncok, óralapok (óragyártás), óramutatók, óramutatók (óragyártás), órarugók, óratokok, óraüvegek, ozmium,

palládium, peridot, platina (fém), rézérmék, zsetonok, ródium, rózsafüzérek, olvasók, rugóházak (óragyártás),

ruténium, spinellek (drágakövek), stopperórák, strassz (drágakő utánzat), szálak nemesfémből (ékszerek), szíjak

 órákhoz, szobrok nemesfémből, visszahúzható kulcstartók, zománcozott ékszerek.

 15    Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák; ajaksípos hangszerek, álltartók

hegedűkhöz, balalajkák (húros hangszerek), bambusz furulyák, bandoneónok, basszus hangszerek, bélhúrok

hangszerekhez, bendzsók, billentyűk, billentyűzetek hangszerekhez, billentyűk hangszerekhez, bőrök dobokhoz,

dobbőrök, brácsák, mélyhegedűk, cintányérok, citerák, csengettyűs kalapok (hangszerek), dobok (hangszerek),

dobverők, dorombok (hangszerek), dudák, elektronikus hangszerek, fújtatók hangszerekhez, fúvókák

hangszerekhez, gitárok, gongok, gyanta húros hangszerekhez, hangerőszabályzók gépzongorákhoz, hangfogók,

szordínók hangszerekhez, hangoló kalapácsok, hangszerállványok, hangszerek, hangvillák, harangjátékok,
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szélhárfák, hárfák, harmonikák, harmóniumok, harsonák, harsonák, pozanok (hangszerek), hatszögletű

harmonikák, hegedűk, huqin (kínai hegedű), húrlábak hangszerekhez, húrok hangszerekhez, húrok hárfákhoz,

karmesteri pálcák, kasztanyetták, kézicsengettyűk, kézicsengők, harangok(hangszerek), kintornák, klarinétok,

kornettek (hangszerek), kottalapozó készülékek, kottatartók, kör alakú rézkürtök (bucina), kulcsok, húrfeszítő

csavarok hangszerekhez, kürtök (hangszerek), lírák, lószőrök vonókhoz (hangszerekhez), mandolinok,

melodikák, nádnyelves hangszerek, nyelvsípok, nagybőgők, oboák, okarinák, orgonák, pálcák hangszer

vonókhoz, pedálok hangszerekhez, pengetők pengetős hangszerekhez, perforált (lyukasztott) zenetekercsek, pipa

(kínai gitárok), robotdobok, sheng (kínaifúvós hangszerek), suona (kínai trombiták), szájharmonikák, szaxofonok,

szélcsövek orgonákhoz, szelepek hangszerekhez, szintetizátorok, tamburinok, tokok hangszerekhez, tom-tom

dobok, triangulumok (hangszerek), trombiták, üstdob állványok, üstdobok(hangszerek), ütők hangszerekhez,

vonókápák hangszerekhez, vonók hangszerekhez, vonós hagnszerek, xilofonok, zenedobozok, zongorabillentyűk,

 zongorabillentyűzetek, zongorahúrok, zongorák, zongoratekercsek.

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; arany

töltőtoll hegyek, asztali alátétek, tányéralátétek papírból, asztali futók papírból, asztali iratrendező tálcák, asztali

könyöklők, asztalneműk papírból, atlaszok, átlátszó vetítőfóliák [papíráruk], autotípiák, fénykép metszetek,

bankjegyek, bankkártya leolvasók, nem elektromos, bélyegzőpárnák, festékpárnák, bélyegző [pecsét] tartó

dobozok, bélyegzőtartók, bérmentesítő gépek [irodagépek], betűk acélból, biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok], blokkok [papíráruk], blotter papírok, bónok, utalványok, borítékok

[papíráruk], buborékfólia (Műanyag-) csomagoláshoz, cégtáblák papírból vagy kartonból, celluloid lapok

rajzfilmkészítéshez, ceruzahegyező gépek, ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos], ceruzák,

ceruzatartók, címbélyegzők, címbélyegek, címkék kartotéklapokhoz, címkék papírból vagy kartonból, címkéző

készülékek, címkéző készülékek, kézi, címtáblák címezőgépekhez, címzőgépek, csatok névjegykártya-tartókhoz

[irodai felszerelések], csekk-könyv borítók, csipeszes felírótáblák, csomagolások, borítások palackokhoz papírból

vagy kartonból, csomagolóanyag keményítőből, csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból,

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok], csomagolópapír, daloskönyvek, dekoratív

csillám irodai célokra, derékszögű vonalzók rajzoláshoz, diagramok, dossziék [papíráruk], ecsetek, egészségügyi

papír, WC-papír, elektrotípiák, galvanotípiák, előkék papírból, elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz,

építészeti makettek, érmetálcák, értesítő kártyák, érvénytelenítő bélyegzők, ezüstpapír, fapép karton [papíráru],

fatartalmú papír, fedelek, kötések, borítók [papíráruk], fényképek beragasztására szolgáló készülékek, fényképek

[nyomtatott], fényképtartók, fénymásolópapír, nyomtatópapír, festékkészletek [iskolai használatra], festékkeverő

csészék művészek részére, festéklapok iratmásoló gépekhez, festéklapok másológépekhez, festéktálcák,

festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, festővásznak, folyóiratok, formák modellező

agyagokhoz [művészeti anyagok], formanyomtatványok, űrlapok, földgömbök, földrajzi térképek, füzetek,

könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz, gémkapocs, golyóstollak, görbevonalzók, grafikai reprodukciók, gyűjthető

kártyák, nem játékokhoz, gyűrűs irattartók, iratrendezők, halenyv papíripari vagy háztartási használatra, hasáb

alakú vonalzók, térzők, űrtöltők, hektográfok, sokszorosító készülékek, hengerek szobafestőknek, hímzőminták,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek], indigópapír,

írásminták, iratgyűjtők, dossziék, iratmegsemmisítők irodai használatra, irattartók [papíráru], irodagépek

borítékok lezárására, irodai bélyegzőgépek, irodai gumiszalagok, irodai kaparókések, irodai kapcsok, irodai

kapcsok, iratkapcsok, irodai kellékek, irodai lyukasztógépek, irodai nedvesítők, irodaszer szekrények, íróecsetek,

íróeszközök, írófelszerelések, írógép billentyűk, írógépek, elektromos és nem elektromos, írógéphengerek,

írógépszalagok, festékszalagok, írókészletek [papíráruk], írókréta, írólap, írópapír, írószerek, írószertartók

[készletek], írótábla törlők, iskolaszerek [papíráruk], ívek [papíráruk], javítófolyadékok [irodai cikkek],

javítószalagok [irodai cikkek], javítótinták [fénynyomatkészítéshez], jegyek, jelölő kréta, jelölőtűk rajzoláshoz,

rajztűk, kalapdobozok kartonból, kaparós matricák, karcolótűk, karkötők íróeszközök rögzítésére, karton,

kartoncsövek, papírlemez csövek, kartotékok, kartoték kártyák, kártyák, katalógusok, keményítő enyv irodai vagy
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háztartási célokra, képek, képeslapok, levelezőlapok, képregények, kézikönyvek [útmutatók], kéztámasztók

festőknek, klisék, nyomódúcok, könyvecskék, brosúrák, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök], könyvkötő fonalak, könyvkötő szövetek, könyvlaprögzítők,

könyvtámaszok, körzők, kötőszalagok [könyvkötészet], kréta spray, krétatartók, kromolitográfiák, laminálók

irodai használatra, lemezek metszetek készítéséhez, levélzáró öntapadós ragasztókorongok, litografált műtárgyak,

litográfiái kövek, litográfiái kréta, lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez, magazinok, revük [időszaki lapok],

mappák, márványozófésűk, másológépek, duplikátorok, metszetek, mimeográf készülékek és gépek, modellező

anyagok, modellező paszta, modellező viasz, nem fogászati célokra, mutatópálcák, nem elektromos,

műanyagfóliák csomagolására, műanyagok modellezéshez, műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához,

naplófőkönyvek, főkönyvek, naptárak, névbadgek [hivatali kellékek], névtábla-tartók [irodai felszerelések],

noteszok, nyomatok [metszetek], nyomdai alátétek, nem textilből, nyomdai betűk, nyomtatott kották, nyomtatott

órarendek, menetrendek, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra

rakáshoz, orsók írógépszalagokhoz, öntapadós címkék, matricák [papíripari], öntapadós textil [írószer és

papíráru], öntapadós textil szalag [papíráruk], palatáblák [íráshoz], palavesszők, paletták festőknek, pantográfok

[rajzeszközök], papír, papír alátétek, papír asztalterítők, papírból készült fedők fogászati tálcákhoz, papírból

készült poggyászcímkék, papírból készült szűrőanyagok, papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására,

papír feliratok, zászlók, papír felvevőgépekhez, papír-írószer áruk, papír kávéfilterek, papírmasé, papírmasnik,

papírnehezékek, papírok elektrokardiográfokhoz, papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül, papír

rádiótáviratokhoz, papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez, papírszalvéták,

papírtörlők tisztítási célokra, papírtörölközők, papírvágó kések [irodai cikkek], papírvágók [irodai cikkek],

papír-vagy kartondobozok, papír-vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál,

papírzacskók, papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra, papírzsebkendők,

papírtörlők, pasztellek [kréták], pauszmásolatok, pauszpapír, szabásminta papír, pecsétbélyegek, pecsételő

anyagok papíripari használatra, pecsétviasz, pénztárolók, pergamenpapír, plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból, poháralátétek papírból, polimer modellezőagyag, portrék, arcképek, postabélyegek, poszterek,

prospektusok, radírgumik, ragasztók irodai és otthoni célokra, ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek],

ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, rajzeszközök, rajzkészletek, rajzok, rajztáblák, rajzszegek,

rézkarcok, gravűrök, rizspapír, rotringhegyek, ceruzahegyek, sablonok [papíráruk], sablonok, stencilek, sablonok

törléshez, sablontartók, scrapbook [családi albumok], sminkeltávolító papírkendők, söröskorsó alátétek, stencilek

ételek és italok dekorálásához, szabásminták, szabókréta, számítási, számtani táblázatok, számok [nyomdai

karakterek], számozókészülékek, szedőhajók [nyomdászat], szedőregálok [nyomdai felszerelések], szedővasak,

szedő-sorjázók, szemeteszsákok papírból vagy műanyagból, szénceruzák, színes olajnyomatok, szivargyűrűk,

szobrocskák, figurák papírmaséból, szórólapok, szövegkiemelő tollak, szövettani metszetek [oktatási eszközök],

szteatit [szabókréta], szűrőpapír, tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések], tervrajzok, tinta-

és tolltartó állványok, tinták, tintarudak, toalettkendők papírból, tollak [irodai cikkek], toll- és ceruzatartók,

tollhegyek, tollszártartók, tolltartó dobozok, tolltartó kapcsok, csipeszek, tolitörlők, többmásolatos papírok

[írószer], töltőanyagok papírból vagy kartonból, töltőceruzák [rotringok], töltőtoll, törlésre szolgáló termékek,

tuskihúzók, tusok, tűzőgépek [irodai cikkek], t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz, ujjas előkék, papírból,

ujjnedvesítő [irodaszerek], ujjvédők [irodai cikkek], újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz, újságok,

útlevéltartók, üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák, vasi [japán merített papír], vászon könyvkötéshez, világító papír,

virágcserépburkolók papírból, visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések], viszkózlapok,

lemezek csomagolásra, vízfestmények, akvarellek, vizsgálóasztalokon használt papír, vonalkód szalagok,

vonalzók műszaki rajzokhoz, xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz], zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból, zacskók mikrohullámú sütéshez, zászlófüzér papírból, zászlók papírból, zenélő

 üdvözlőlapok, zsírpapír, viaszpapír.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

csövek és tömlők, nem fémből; ablakütközők gumiból, ajtókitámasztók gumiból, akrilgyanták [félkész termékek],
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alátétgyűrűk gumiból vagy vulkánfíberből, ásványgyapot [szigetelőanyag], azbeszt, azbesztburkolatok,

azbesztlapok, azbesztlemezek, azbesztnemez, azbesztpala, azbesztpapír, azbesztszálak, azbesztszövet, azbeszt

tömítések, balata, balatafa, biztonsági függönyök azbesztből, cellulóz acetát, félig feldolgozott állapotban,

csapószelepek, visszacsapó szelepek gumiból, csatlakozások nem fémből flexibilis csövekhez, csatlakozócsövek

járművek hűtőihez, csillámpala [mica], nyers vagy félig feldolgozott állapotban, csomagoló [párnázó] anyagok

gumiból vagy műanyagból, csőburkolatok, nem fémből, csőtömítések, dielektrikumok [szigetelők], dilatációs

hézagkitöltők, dokkok, hajók és csónakok károsodásának megelőzésére szolgáló rakparti, falra szerelhető gumi

párnázó anyagok, ebonit [keménygumi], erősítő anyagok csövekhez, nem fémből, fakéreg burkolat

hangszigeteléshez, félig feldolgozott műanyag fóliákból álló szűrőanyagok, félig megmunkált fékbetét anyagok,

folyékony gumi, forrasztópálcák műanyagból, gumi, gumi anyagok gumiabroncsok újrafutózásához, gumigyűrűk,

gumikarmantyúk gépalkatrészek védelmére, gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban, gumiragasztó

oldatok, gumiszálak nem textilipari használatra, gumitáskák, borítékok, zacskók csomagoláshoz, gumitömítés

befőttes üvegekhez, guttapercha, habszivacs támaszok virágkötészethez [félkész termékek], hangszigetelő

anyagok, hengertömítések, hőálló szigetelő anyagok, hőterjedést gátló anyagok, időjárásvédő szigetelőanyagok,

kábelszigetelő anyagok, karbonszálak nem textilipari felhasználásra, kazánkőképződést gátló, hősugárzást

megakadályozó szerek, kötelek gumiból, gumikötelek, léghuzat elleni tömítőszalagok, lökésgátlók, lökhárítók

gumiból, műanyag borítások mezőgazdasági célokra, műanyag, félig feldolgozott, műanyag fóliák nem

csomagolási célokra, műanyag szálak 3D nyomtatáshoz, műanyagszálak nem textilipari használatra, műgyanták

[félkésztermékek], műszálak nem textilipari használatra, nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez, nem

fémből készült rugalmas csövek, nem vezető, hőmegtartó anyagok, nyers vagy félig feldolgozott kaucsuk,

öntőformák ebonitból, öntözőcsövek, papír elektromos kondenzátorokhoz, ragasztószalagok, nem orvosi,

papíripari vagy háztartási célokra (1), ragasztószalagok, nem orvosi, papíripari vagy háztartási célokra (2),

rugalmas fonalak nem textilipari használatra, salakgyapot [szigetelőanyag], szelepek gumiból vagy

vulkánfíberből, szennyezésgátló úszógátak, szerelvények, nem fémből, hajlékony csövekhez, szerelvények, nem

fémből, merev csövekhez, szerelvények nem fémből, sűrített levegő továbbítására, szigetelőanyagok,

szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez, szigetelő fémfóliák, szigetelő festékek, szigetelő filc, szigetelők,

szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, szigetelő olajok, szigetelő olaj transzformátorokhoz, szigetelőpapír,

kátránypapír, szigetelőszalagok, szigetelő vakolat, szintetikus gumi, szűrőanyagok [félig megmunkált habok vagy

műanyag fóliák], tengelykapcsoló betétek, textilszövetből készült tömlők, tömítések, tömítések, szigetelések,

tömítőanyagok illesztésekhez, tömítőgyűrűk, tömítőkitt, tömő [párnázó] anyagok gumiból vagy műanyagból,

újrahasznosított cellulózfólia [nem csomagolási célra], ütközők gumiból, üvegszálból készült szövetek

szigetelésre, üveggyapot szigetelési célokra, vágányszigetelő anyagok, vakításgátló fólia ablakokra,

vászontömlők, vatta csomagoláshoz [tömítés], vegyszerek rések javítására, viszkózlemezek nem csomagolási

 célra, vízhatlan tömítések, vulkánfíber.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; abrakos tarisznyák, állatbőrök

és irhák, állszíjak bőrből, aranyverő hártyák, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyőkhöz vagy

napernyőkhöz, botszékek, bőr címkék, bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrlemezek, bőr, nyers vagy félig

megmunkált állapotban, bőröndök, bőröndök kerekekkel, bőröndök, utazóládák [poggyász], bőr pórázok,

bőrruházat (2), bőrszalagok, bőrzsinórok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak

[nyergesáru], bőr vállszíjak [hevederek], bútorhuzatok bőrből, dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből, dobozok

vulkánfíberből, ernyők, esernyők, esernyő fogantyúk, esernyőnyelek, esernyőfogók, esernyőtokok, huzatok,

feszítőzablák, fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához, fogantyúk bőröndökhöz, fogantyúk sétapálcákhoz,

gumirészek kengyelekhez, gyerekhámok, gyűrűk esernyőkhöz, hámok állatoknak, hámok szerelvényei,

hátizsákok, hátitáskák, hátizsákok, táskák hegymászóknak, hétköznapi, utcai táskák, hitelkártyatartók

[levéltárcák], irattáskák, aktatáskák, kalapdobozok bőrből, kantárak [hámok], kecskebőr, sevró, kengyelek,

kengyelszíj, kerekes bevásárlótáskák, szatyrok, kézitáskák, kézitáska vázak, kikészített bőrök, kilencágú

korbácsok, kompressziós zsákok csomagokhoz, konferencia mappák, korbácsok, ostorok, korcsolyaszíjak,
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kottamappák, kottatokok, kötőfékek [hámok], kruponbőrök, kulcstartó tokok, lánchálós erszények, ló hámok,

lópatkók, lószerszámok, lószerszám-szíjak, lótakarók, lópokrócok, lovaglónyergek, marhabőrök, moleszkin

[bőrutánzat], motorizált, megülhető bőröndök, műbőr, napernyők, névjegykártyatartók, névjegytartók,

kártyatartók, nyakörvek állatoknak, nyeregfák [nyeregvázak], nyeregtakarók lovaknak, nyeregtáskák,

oldalhordozó táskák csecsemők hordozására, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, poggyász,

poggyászcímke tartók, randsel-ek [Japán iskolatáskák], rugóburkolatok bőrből, ruhák állatoknak, ruhatáskák

utazáshoz, satchel táskák, sétapálcák, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, szájkosarak, szemellenzők [hámok],

szerszámtáskák, üresen, szíjak bőrből, szíjak nyergekhez, táskák, hátizsákok táborozóknak, táskák [zacskók,

tasakok] csomagolásra, bőrből, tefillin [imaszíjak], térdvédők lovaknak, turistabotok, utazókészletek [bőráruk],

útitáskák, vadásztáskák [vadászkellékek], vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, zablák állatoknak [hámok],

 zergebőr, nem tisztítási célokra.

 19    Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből ablaküveg, a járműablakok kivételével,

ablaküveg építési célokra, agglomerált parafa építkezéshez, agyag, agyag téglákhoz, ajtókeretek, nem fémből,

ajtók, nem fémből, ajtópanelek, nem fémből, akváriumi homok, akváriumi kavics, akvárium szerkezetek,

alabástrom, alabástromüveg, alakításra alkalmas fa, állványzat, árbocok, nem fémből, armatúrák, tartóvázak nem

fémből, építési célra, aszfalt, aszfalt útburkolatok, azbesztcement, azbeszthabarcs, balusztrádok, nem fémből,

beton, bevonatok [építőanyagok], bitumen építési anyagok, bitumenes bevonatok tetőfedéshez, bitumenes

kátránypapír, biztonsági üveg, burkolatok, nem fémből, építési célokra, burkolólapok építéshez, nem fémből,

bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy műanyagból, cement, cementlapok, cementoszlopok,

csatornafedők, nem fémből, csövek homokkőből, csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló

berendezésekhez, deszkák fából, építéshez, díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra, dongafák,

dúcok, támfák, nem fémből, elágazócsövek, ágcsövek, nem fémből, elektromos vezetékeket tartó oszlopok, nem

fémből, előregyártott emelvények, nem fémből, előtetők, nem fémből, emlékművek, nem fémből, emléktáblák,

nem fémből, építési filc, építési nemez, építési homokkő, építési üveg, építőelemek betonból, építőelemek (nem

fémből) lapok formájában, építőkövek, épületek, nem fémből, épületpanelok, nem fémből, ereszcsatornák, nem

fémből, esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra, ezüsthomok, faanyag, fűrészáru, faanyag háztartási

eszközök készítéséhez, fa burkolatokhoz, falicsempék, nem fémből, fali díszlécek, nem fémből, farostlemezek

építéshez, fa útburkolatok, fazekas agyag, festékszóró fülkék, nem fémből, forgóajtók, nem fémből, furnérlemez,

fűrészáru, deszkaáru, fűrészelt fa, geotextilek [építkezésekhez], gerendák, tartóoszlopok, nem fémből, gipsz,

gipszvakolat, gránit, gumicsapágyak épületek szeizmikus szigeteléséhez, habarcs építési célokra, harmonikaajtók

nem fémből, harmonikaajtók, nem fémből, hirdetőoszlopok, nem fémből, homok, az öntödei homok kivételével,

hosszabbítok kéményekhez, nem fémből, istállók, járólapok, nem fém, jelzőtáblák, nem világítók, nem

mechanikusak, nem fémből, kandallóburkolatok nem fémből, kátrány, kátrányozott szalagok [építőipar], kavics,

murva, sóder, kemencék cementanyaga, kémények, nem fémből, kéményoszlopok, nem fémből, kéménytetők,

nem fémből, kéménytoldatok, nem fémből, kerékpárállványok parkoláshoz, nem fémből, keretek (nem fémből)

üvegezett ablakokhoz, kerítések, nem fémből, készházak, keszonok víz alatti építkezésekhez, kikötőcölöpök, nem

fémből, kipréselt cukornád, bagasz [építőanyag], kisplasztika kőből, betonból vagy márványból, klinkerkő,

kohóhabsalak cement, koporsó- vagy sírfedelek, nem fémből, korcsolyapályák [építmények], nem fémből, kő,

kőfaragványok, kőszénkátrány, kötőanyagok kövekhez, kötőanyagok utak karbantartásához, külső redőnyök, nem

fémből, nem textilanyagokból, kvarc, hegyikristály, lécek, nem fémből, léckerítés [nem fémből], lefolyócsövek,

szennyvízcsatornák, nem fémből, lengőajtók, nem fémből, lépcsőfokok, nem fémből, lépcsők, nem fémből,

lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből, lugasok [építmények nem fémből], madárfürdők [nem fém

szerkezetek], madárházak, nem fémből [építmények], madár ülőkék, ülőfák [kalitkában], magnéziacement,

makadám, márvány, megmunkált fa, mellszobrok kőből, betonból vagy márványból, mennyezetek, nem fémből,

merevcsövek, nem fémből [építés], mész, mészkő, mészmárga, mobil épületek, nem fémből, mobil melegházak,

nem fémből, mozaikok építési célokra, műanyag ágyásszegélyek, műanyagsínek [építőanyagok], műkő,

művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból, nád, építési célra, napelemeket tartalmazó, nem fém
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tetőszerkezet, négyzetfa [ácstermék], nem fém ablakpárkányok, nem fémből készült falborítások építéshez, nem

fémből készült falborítások építéshez (3), nem fém építőanyagok, nemfémes anyagokból készült útburkoló

blokkok, nem fém konzolok építőipari célra, nem fém oszlopok építkezéshez, nem világító, nem mechanikus

jelek, táblák, nem fémből, nem világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből, nem világító útjelzők, nem

fémből, nyers kréta, olivin építési célokra, oszlopok, nem fémből, öntödei öntőformák, nem fémből,

padlóburkolatok [fából], padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből, padlódeszkák, padlók, nem fémből, palák,

palás kőzetek, pala, palakő, palapor, páncélburkolat, nem fémből, páncélok, nem fémből, páncélozott ajtók nem

fémből, parkettafák, parketták, pavilonok, porfír [kő], postaládák [kőművesmunkák], profillécek fából

falburkolathoz [lambéria], rácsozatok nem fémből, rakétakilövő állványok, nem fémből, redőnyök, nem fémből,

rovarhálók, nem fémből, salak [építőanyag], salaktörmelék, samott [tűzálló anyag], sarokcsatornák, nem fémből,

sertésólak, nem fémből, silók, nem fémből, síremlékek, nem fémből, síremléktáblák, nem fémből, sírkamrák, nem

fémből, sírkő sztélék, nem fémből, sírkövek, sírkövek, sírboltok, nem fémből, sírlapok, nem fémből, szádfalak,

szádpallók, nem fémből, szemöldökfák, áthidalók, nem fémből, szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből,

szigetelőpapír [építkezéshez], szigetelő üveg [építkezés], színes üvegablakok, szurok, táblás faburkolat, tartályok

kőművesmunkákhoz, távíróoszlopok, nem fémből, téglák, telefonfülkék, nem fémből, terméskő, terrakotta,

tetőcserepek, tetőfedő pala, tetősarok csatornák, nem fémből, tetősarok-gerendák, tufa, tűzálló cementbevonatok,

tűzálló építőanyagok, nem fémből, tyúkólak, nem fémből, ugródeszkák, trambulinok, nem fémből, úszódokkok,

nem fémből, hajók kikötéséhez, úszómedencék [nem fém szerkezetek], útburkoló anyagok, utcai vízlevezető

csatornák, nem fémből, útépítési és útburkoló anyagok, útjelzőtáblák, szalagok, szintetikus anyagból, útmenti

biztonsági korlátok, nem fémből, üveggranulátumok utak jelzéséhez, üvegházak keretei, vázai, nem fémből,

vásári bódék, vásári bódék, házikók, vasúti talpfák, nem fémből, világító térkövek, vízelvezető csövek, nem

fémből, vízvezetékek, nem fémből, vízvezeték szelepek nem fémből vagy műanyagból, xilolit, zászlórudak nem

fémből, zászlórudak, nem fémből, zománcozott üveg, építkezéshez, zsaluk, spaletták, nem fémből, zsaluzat

 betonhoz, nem fémből, zsilipcsövek, nem fémből, zsindelyek.

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán;

ablakszárny-rögzítők nem fémből, ablakokhoz, ablakszerelvények, nem fémből, ablakütközők, nem fémből vagy

gumiból, ágyak, ágyalapok, ágylábak görgői, nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével,

ágyszerelvények, nem fémből, ajtócsengők, nem fémből, nem elektromos, ajtócsukók (nem elektromos,

nemfémből), ajtókilincsek, nem fémből, ajtókopogtatók, nem fémből, ajtóreteszek, nem fémből, ajtószerelvények,

nem fémből, ajtóütközők, nem fémből vagy gumiból, állati karmok/körmök, állati állványok, polcok (2),

állványok, polcok (3), anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből, árubemutató állványok, asztallapok, asztalok,

asztalok fémből, azonosító karkötők, nem fémből, babáknak való kiságyak, bakok, kecskelábak [bútorzat],

bálnaszila [halcsont], nyers vagy félig megmunkáltállapotban, bambuszfüggönyök, bambusznád, bébikompok,

beltéri ablaksötétítők textilből, beltéri árnyékolók [bútorok], beszállólépcső utasoknak, nem fémből, mozgatható,

borostyán, bölcsők, bútorajtók, bútorlábak, bútorok, bútorszerelvények, nem fémből, cégtáblák, cégérek fából

vagy műanyagból, cipőszegek, nem fémből, csapok, ekék, nem fémből, csapos flekkek cipőkhöz, nem fémből,

csavarok, nem fémből, csavaroskupakok üvegekhez, nem fémből, csomagolótartályok műanyagból, csuszásgátlók

mosogatóba, díványok, kerevetek, dobozok fából vagy műanyagból, dobozok játékokhoz, dugók, dugók, nem

fémből, edényszárítók [rácsok, állványok], ékszer-rendszerezők, elefántcsontdió, élelmiszertartó szekrények,

elfordulásgátló párnák csecsemőknek, elzárók, nem üvegből, fémből vagy gumiból, erdei állatetető,

esernyőtartok, ételdíszek műanyagból, etetőszékek csecsemőknek, ezüstözött üveg [tükrök], fából készült ágyak,

fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból készült keresztek, nem ékszerként, fa csomagolás palackokhoz,

fahordók bor lefejtéséhez, faládák, falra szerelt pelenkázók, faorsók fonalhoz, selyemhez, paszományhoz,

faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz, fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok, fa- vagy műanyag létrák, fejes

csavarok, nem fémből, fejformáló párnák csecsemőknek, fejtámaszok [bútorok], fejtámasztó párnák

csecsemőknek, fekhelyek, ágyakhoz kedvencek részére, felfújható bútorok, felfújható matracok, nem gyógyászati

használatra, felfújható párnák, nem gyógyászati használatra, felfújható reklámtárgyak, fellépők, nem fémből,
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fémbútorok, fésülködő asztalok, fészkelőláda, doboz, feszkelőláda házikedvenceknek, fiókok, fodrászszékek,

fogások[bútorok], folyóirattartók, folyóirattartó állványok, fonott áruk, függönyakasztók, függönyelkötők,

függönyösszefogók, függönygörgők, függönykarikák, függönyök szövettel borított fából [bútorzat],

függönyrudak, függönytartók nem textilanyagokból, függönytartó sínek, fűrészasztalok [bútorok], fűrészbakok,

gardróbok, gardrób szekrények, gardróbszekrények, gombkilincsek, nem fémből, gurulós számítógép asztal

[bútor], gyógyszeres szekrények, gyöngyfüggönyök, díszítés céljára, gyöngyház nyers vagy félig megmunkált

állapotban, habarcs vödör, nem fémből, halaskosarak, hálómatracok, háztartási szikrafogók, házszámok, nem

fémből, nemvilágító, hengerpárnák, heverők, hímzőkeretek, hirdetőtáblák, hordóabroncsok, nem fémből,

hordócsapok, nemfémből, hordódongák, hordótartó állványok, nem fémből, hordozható álló asztalok, húsvágó

deszkák, vágódeszkák, iratgyűjtő polcok [bútorok], irodabútorok, írógépasztalok, iskolabútorok, járókák,

kábelsaruk, nemfémből, kampók, fogasok ruhaakasztó rúdhoz, nem fémből, kanapék, kaptárakhoz fakeretek,

karok nem fémből növényekhez és fákhoz, karok növényekhez és fákhoz, nem fémből, kartotéktartó szekrények,

kemping matracok, kennelek, képkeretek, kertibútorok, kézi tükrök [piperetükrök], kézi zászlórudak, nem fémből,

kikötőbóják, kiságyak, kis létrák, nem fémből, kitömött állatok, kitömött madarak, komódok, fiókos szekrények,

konzolasztalok, konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből, koporsók, koporsószerelvények nem fémből,

korall, kórházi ágyak, könyvespolcok, könyvszekrények, könyvtartók [bútorzat], körömkoptató állvány

macskáknak, kulcstartó táblák, ládák, dobozok, nem fémből, lécek, rudak, szegélyek képkeretekhez, legpárnák

nem gyógyászati használatra, legyezők, lemezek szintetikus ámbrából, lemezeit beltéri árnyékolók,

lépcsőszőnyegekhez rögzítőrudak, lépek kaptárakba, madárodúk, marmonkannák, nem fémből, masszázsasztalok,

matracok, matracok, szivacsok, méhkasok, kaptárak, méhsejt, mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy

műanyagból, motorolaj leeresztő tartályok [nem fémből], mózeskosarak, mozgó függődíszek [dekoráció],

munkapadok, munkaasztalok, műanyag bútorszegélyek, műanyag címkék, műanyag görgők ablakzsalukhoz,

műanyag kapcsok tasakok, zacskók lezárásához, műanyag kulcskártyák, nem kódolt és nem mágneses, műanyag

kulcsok, műanyaglefolyók [szelepek], műanyag rámpák járművekhez, műasztalosipari termékek [bútorok],

műszaki rajzasztalok, művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, nád [fonóanyag], nagy

kosarak tárgyak szállításához, nem fém ajtórögzítők, nem fémből készült csőbilincsek, nem fémből készült

hordók, nem fémből készült kábel- és csőbilincsek, nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz, nem

fémből készült konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből készült kulcskarikák, nem fém görgők

[bútorgörgők], nem fém kosarak, nem fém, nem mechanikus csörlők hajlékonytömlőkhöz, nem fém vezetősínek

tolóajtókhoz, nem fém zárószerkezetek ablakokhoz, nem gyógyászati célú légágyak, ólak, vackok lakásban tartott

kisállatoknak, osztrigahéjak, kagylók, ölbe vehető asztallapok, padok [bútorok], palackdugók, palacktartók, papír

szalagfüggönyök, párnák, díszpárnák, párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak, pelenkázó matracok,

pohárszékek, ebédlőszekrények, postaládák nem fémből vagy falazatból, próbababák, próbababa szabóknak,

pulpitusok, puskatartó állványok, rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű, rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem

fémből, rakodólapok, nem fémből, rakodólapok (szállító), nem fémből, rattan, rendszámtáblák, nem fémből,

rögzített adagolók kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, nem fémből, rögzítő dübelek (tiplik), nem fémből, rudak,

póznák, nem fémből, rudak szintetikus ámbrából, ruhafogasok, nem fémből, ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák,

ruhásszekrények, gardróbok, ruhavédő [tároláshoz], ruhazsákok [ruhásszekrénybe], sátorkarok, nem fémből,

satupadok [berendezési tárgyak], satupadok [bútorzat], spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor], szabadon

álló válaszfalak [bútor], szakajtók [kenyérkosarak], szalagok fából, szalmafonatok, szalmafonatok a gyékények

kivételével, szalmaszalagok, szalmazsákok, számológépállványok, szaru nyers vagy félig megmunkált állapotban,

szarvasagancsok, szegecsek, nittek, nem fémből, szegek cipőkhöz, nem fémből, székek fémből, székek ülések],

szelepek, nem fémből, nem géprészek, szélharang [dekoráció], szobainasok, szobrocskák fából, viaszból, gipszből

vagy műanyagból, szófák, szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz, tajtékkő [szepiolit], tálcák, nem fémből,

tárolók, nem fémből [raktározáshoz, szállításhoz], tárolópolcok, tartályok folyékonyüzemanyaghoz, nem fémből,

tartályok, nem fémből, vagy falazatból, tartályzárak, nem fémből, tartók/foglalatok kefékhez, táskaakasztók, nem

fémből, teknősbékapáncél utánzatok, törölközőállványok [bútor], törülközőadagolók, rögzített, nem fémből,

tükörcsempék, tükrök (ezüstözött üveg), újságtartó állványok, urnák [temetkezési-], úszó konténerek, nem
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fémből, ülések babakádakba, üres szerszámos dobozok nem fémből, üres szerszámosládák nem fémből,

ütközésvédők gyermekágyakhoz, nem ágynemű, üvegdugók nem üvegből, fémből vagy gumiból, vasúti rakodási

mintaszelvények, nem fémből, virágcseréptartó talapzatok, vízágyak, nem gyógyászati használatra, vízvezeték

szelepek műanyagból, vödörhordozó rúd vállra [iga], zárak járművekhez, nem fémből, zárak, nem elektromos,

nem fémből, zárókupakok, nem fémből, zuhanyülőkék, zsámolyok, zsámolyok/támlátlan székek, zsanérok,

 csuklóspántok, nem fémből, zsúrkocsik, zsúrkocsik [bútorok].

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

porcelán- és fajanszáruk acélgyapot tisztításhoz, aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra, agyagedények,

akváriumfedők, akváriumok (szobai-), állatfésűk, lókefék, állatfésülő kesztyűk, állatsörték [kefeáruk és ecsetek],

állványok hordozható babakádakhoz, alomtálcák házi kedvenceknek, aromaolaj párologtatók, a nádból készült

párologtatók kivételével, asztaldíszek, asztali alátétek, nem papírból vagy textilből, asztali ecet- és olajtartók,

asztali füstelszívó, asztali késtartók, asztali szalvétatartók, autómosó kesztyűk, baromfigyűrűk, bébifürdőkádak,

hordozható, beltéri terráriumok [növénytermesztéshez], beltéri terráriumok [viváriumok], bontófésűk,

borlevegőztető berendezések, borlevegőztetők, borotvapamacsok, borotvaecsetek, borotvapamacstartók,

borsdarálók, kézi, borstartók, bögrék, korsók, bőr fényesítéshez, búvárszivattyúk, plungerek eldugultlefolyók

tisztítására, cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből, címkék dekantálókhoz,

cipőfényezőkészülékek, nem elektromos, cipőgombolók, cipőkanalak, cipőkefék, cukorfogok [csipeszek],

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

evőcsészék, csepegtetőedények, csepegtetők háztartási célokra, csészealjak, csészék, csizmahúzók, csövek és

hegyek süteménydíszítéshez, darálók háztartási használatra, kézi, dekantálók, demizsonok, üvegballonok,

dezodorálószerek személyes használatra, dézsák, diótörők, dobozok üvegből, dörzsölőeszközök [kefék],

dörzsszivacsok bőrradírozáshoz, dugóhúzók, elektromos és nem elektromos, dugók üvegből, üvegdugók,

edényáruk, edények, fazekak, edényfogók és -alátétek, edényfogó kesztyűk, edénymosó kefék, egérfogók,

éjjeliedények, eldobható tányérok, elektromos kefék, a géprészek kivételével, elektromos rovarcsapdák,

enyvesfazekak, ételbúrák, étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével, étkészletek, étlaptartók, evőpálcikák

(kínai-), fagylaltadagoló kanalak, fazekasáruk, fazékfedők, fedeles kupak, fedeles fémkupak, fejek elektromos

fogkefékhez, felfújható babakádak, felmosófej-kifacsarós vödrök, felmosórongyok, felmosó vödör kicsavaróval,

fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez, fém súrolópárnák, festett üvegáru, fésűk, fésűk állatoknak, fésűk

(elektromos), fésűtartók, fogkefék, fogkefék (elektromos-), fogpiszkálók, fogpiszkálótartók, fogselyem,

fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök], fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra,

forgatható ruhaszarítók, forgatható tálca asztalra, forgó mosógépsorok, főzőedények, főzőeszközök, nem

elektromos, fűszertartó szettek, grillállványok, grillek, rostélyok [sütőeszközök], grillkesztyűk, gumibetétes

kéziablaklehúzók tisztításhoz, gyapjúhulladék tisztításhoz, gyertya alátétek, gyertyaoltók, gyertyatartók,

gyertyatartóüvegedények [tartók], gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra, gyűrűk madaraknak,

habverők, nem elektromos, hálós zacskók sütéshez, nem mikrohullámú sütőkhöz, háztartási eszközök, kis méretű,

háztartásihamurosták, háztartási keverőgépek, nem elektromos, háztartási szűrők, hordozható hűtőtáskák, nem

elektromos, hot pót [gyorsfőző edények, nem elektromos], hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez, hőszigetelt

tartályok italokhoz, hőszigetelt tartályok, konténerek, húslocsoló pipetták, huzatok vasalódeszkákra,

hűtőpalackok, hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez, italkiöntők, itatóvályúk, ivóedények,

ivókürtök, ivópalackok sportoláshoz, izotermikus táskák, jászlak állatoknak, jegesvödrök, hűtővödrök, jégfogó

csipeszek, jégkockaformák, kancsók, kaspók, nem papírból, kátránykenő kefék, hosszú nyéllel, kávédarálók,

(kézi -), kávéfilterek, nem elektromos, kávéfőzők, nem elektromos, kávéskannák, nem elektromos,

kávéskészletek, kefegyártáshoz használt anyagok, kefék, kefék lámpaüvegekhez, kefék tartályok tisztítására,

keksztartók, kenőecsetek, kenyérkosarak, háztartási célokra, kenyértartók, kenyérvágó deszkák, kerámiák

háztartási használatra, kertészeti kesztyűk, kerti öntözők, kesztyűk fényesítéshez, kesztyűk háztartási használatra,

kesztyűtágítók, ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére, keverőkanalak [konyhai eszközök], kézi habverők,
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nem elektromos, háztartási használatra, kézi keverőpalackok [koktél shaker], kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez,

koktélkeverők, kompótos tálka, konnektorba dugható szúnyogriasztó párologtatók, konyhai darálók,

nemelektromos, konyhai dobozok, tárolók, konyhai dörzsik, konyhai eszközök, kis méretű, konyhai

fogókesztyűk, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási használatra, kozmetikai ecsetek, pipereecsetek,

kozmetikai eszközök, kozmetikai kompakt púderek, kozmetikai spatulák, körömkefék, kristályok [üvegáruk],

kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra, lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez, lapátkák háztartási

használatra, lapátkák, merőkanalak háztartási célokra, légycsapók, lemezek tejkifutásának meggátlására,

levesestálak, likőrös készletek, locsolókannák, öntözőkannák, lókefék, lószőrkefekészítéshez, madárfürdők,

madárkalitkák, majolika, malacperselyek, medencék [tartályok], mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, merőkanalak, merőkanalak bor kitöltéséhez, merőkanalak borokkitöltéséhez, morzsatálcák,

mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz, mosdótálak, lavórok, mosódeszkák, mozsarak konyhai használatra,

mozsártörők konyhai használatra, műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből, műtojások,

nadrágvasalók, nadrágakasztók, nem elektromos autoklávok főzéshez, nem elektromosételpárolók, nem

elektromos, konyhai darálók, nem elektromos kukták, nem elektromos kuszkuszfőző edények, nem elektromos

ostya-/gofrisütők, nem elektromos tajine edények, nem elektromos tésztakészítők háztartásihasználatra,

nyakkendőprések, nyeles agyaglábasok, nyeles lábasok, nyélre erősített felmosórongyok, olajsütők, nem

elektromos, olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez, opálüveg, öntőformák[háztartási eszközök],

öntözőberendezések, öntözőfejek locsolókannákhoz, öntözők virágok és más növények locsolásához,

palacknyitók, elektromos és nem elektromos, palackok, pamuthulladék tisztításhoz, papírkosarak, papírtálcák

háztartási használatra, papírtányérok, papírtörölköző adagolók, parfümpermetezők, illatszerpermetezők,

párologtatók, perselyek, piknik kosarak edénykészlettel, piperetáskák, neszesszerek, pipetták[borkóstoláshoz],

poharak papírból vagy műanyagból, poháralátétek, nem papírból vagy textilből, polírozó, fényesítő anyagok, a

papír, a kő és készítmények kivételével, polírozó gépek és eszközök, nem elektromos, háztartásihasználatra,

porcelándíszek, porcelánok, porcelán tálcák, porított üveg dekorációs célra, porolók, porrongyok, portalanító

készülékek, nem elektromos, portörlő rongy, portörlő tollseprűk, púderpamacsok, reszelők konyhaihasználatra,

rosták [háztartási eszközök], rovarcsapdák, ruhacsipeszek, ruhafeszítők, ruhaszárító állványok, sajtharangok,

salátacsipeszek, salátás kanalak, salátástálak, sámfák [tágítók], seprűk, seprűnyelek, serpenyők, sertéssörte

kefekészítéshez, síküveg [nyersanyag], sminkeltávolító termékek, sminkszivacsok, sodrófák, nyújtófák háztartási

használatra, sószórók, söröskancsók, sörték kefékhez, spicckanalak [konyhai eszközök], süteményformák, sütő

alátétek, sütőformák, süteményszaggatók, szájzuhanyok, szalvétatartók, szappanadagolók, szappantartók,

szarvasbőr tisztításhoz, szemeteskukák, szemöldökkefék, szempillakefék, szempilla kefék, szivacsok

háztartásihasználatra, szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez, szivacstartók, szívószálak, szobrok

porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből, szódásszifonok, szórófejek öntözőcsőhöz, szőnyegporolók,

prakkerek, szőnyegseprők, szöszeltávolítók, textilborotvák elektromos vagy nem elektromos, szöszeltávolítók,

textilborotvák, elektromos vagy nem elektromos, tálak aromaolajokpárologtatására, tálalátétek [asztali eszközök],

tálcák háztartási használatra, tálcák papírból, háztartási használatra, tányéralátétek, nem papírból vagy textilből,

tányérok, tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra, tea cozy [teáskanna melegítő], teafilter-tartók,

teafőző tojások, teásdobozok, teáskannák, teáskészletek [terítékek], teaszűrők, termoszok, tésztakészítők, kézi

működtetésű, tésztaszaggatók, tésztavágók, textilből készült vödrök, tisztítóeszközök, kézi működtetésű,

tisztítókóc, tisztítópárnák, súrolószivacsok, tisztítórongyok, toaletteszközök, toalettkefék, WC-kefék,

toalettpapír-tartók, tojás szétválasztók háztartási célokra, nemelektromos, tojás szétválasztók, nem elektromos,

háztartási használatra, tojástartók, tortalapátok, tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök], tölcsérek,

törlőkendők fényezéshez, törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk, tükörtojás sütőformák, újrahasználható

jégkockák, újrahasználható szilikon ételfedők, urnák, uzsonnás dobozok, üresen árusított csepegtetők

kozmetikaicélokra, üstök, katlanok, üstök, nem elektromos, üvegampullák [tartályok], üvegáru italokhoz, üveg,

beépítettvékony elektromos vezetékekkel, üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására], üvegek,

üvegek[tárolóedények], üveg járműablakokhoz [félkész termék], üvegmozaikok, nem építési célra, üveg nyers

vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével, üvegpalackok [tartályok], üvegrostfonál, nem
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textiliparihasználatra, üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra, üvegszál nem szigetelési célra vagy

textiliparihasználatra, üvegtálak, üveggyapot, nem szigetelési célra, vajtartó burák, vajtartók, vályúk,

vasalóállványok, vasalódeszkák, vázák, viaszkefék sílécekhez, viaszpolírozó készülékek, nem elektromos,

virágállványok [virágokelrendezésére], virágcserepek, virágládák ablakba, vödrök, zárak fazékfedőkhöz,

 zománcozott üveg, nemépítkezéshez, zöldségestálak.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai álcázóhálók, álcázóponyvák,

állatetető hálók, állati szőr, bivakzsákok, csomagoló kötelek, csomagoló kötelek, nem fémből, csomagoló zsineg,

disznósörte kefék, előtetők textilanyagokból, erszényes kerítőhálók, eszpartófű, alfafű, faforgács,

csomagolóforgács, fagyapot, fonalak, nem fémből, csomagoláshoz és kötözéshez, függesztőzsinórok,

függőágyak, fűrészpor, füvek kárpitozáshoz, gépkocsi vontatókötelek, gyapjú, gyapjú kárpitozáshoz

[tömőanyagként], gyapjúpihe, gyapjúpehely, gyapothulladékok [tömőanyag], gyapotkóc, halászhálók, hálók ,

háncs, hevederek, nem fémből, anyagmozgatáshoz, hócsalán rost, hulladékselyem, hullaszállító zsákok, hurkok,

hálók [csapdák], járműponyvák [nem alakra szabott], juta, kábelek, nem fémből, kapok, karbonrostok textilipari

használatra, kártolt gyapjú, kender, kenderhevederek, ketrecek haltenyésztéshez, kévekötelek, kóc, kenderkóc,

kókuszrostok, kötelek, kötelek, nem fémből, kötélhágcsók, kötéllétrák, kötőelemek, nem fémből, kötözőanyagok,

nem fémből, mezőgazdasági használatra, kültéri árnyékolók textilből, kvarcüvegrostok textilipari használatra,

léggát/légfüggöny, lószőr, műanyag rostok textilipari használatra, nem fémből készült szíjak anyagmozgatáshoz,

nem gumiból, műanyagból, papírból vagy kartonból készült kitömőanyagok, nem gumiból, műanyagból, papírból

vagy kartonból készült [párnázó- és töltőanyagok], nem gumiból, műanyagból, papírból vagy kartonból készült

töltőanyagok, nyers gyapot, nyersselyem, nyers textilrostok, nyers vagy kezelt gyapjú, nyers vászon [len], nyírt

gyapjú, ostorszíjak, pamutszálak, gyapotszálak, papírzsinór, pehely [finom toll], pehelytoll, pelenkák tárolására

kialakított szövettáskák, ponyvák szintetikus anyagokból, ponyvák, vitorlavásznak, porvédő huzatok,

postazsákok, rafia, redőnyzsinórok, selyemgubók, selyemhulladék, szalagok reluxához, szalagok szőlő

kötözésére, szalmából készült palackborítók, szalma kárpitozáshoz, szíjak, nem fémből, anyagmozgatáshoz,

szizál [agave], szűrővatta, tengeri alga, hínár [kitömőanyag], teveszőr, textilszálak [rostok], tollak ágyneműhöz,

tollak kárpitozáshoz, tömőanyagok, tömővatta és kárpitos vatta, üvegszálak, üvegrostok textilipari használatra,

vásznak vitorláknak, viaszos fonalak [cipészfonalak], vitorlák, vitorlakötelek, vitorlák sívitorlázáshoz, zsákok

harisnyák mosásához, zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz, zsákok ömlesztett anyagok

 szállítására és tárolására, zsinegek hálókhoz, zsinegek, spárgák.

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra; cérnák, fémfonal hímzéshez, fonalak, cérnák kenderből,

gumifonal textilipari használatra, gyapjúfonal, hímzőcérnák, hímzőfonalak, jutafonalak, kókuszrost szálak és

fonalak, lenfonalak, lencérnák, műanyag fonalak textilipari használatra, műselyem fonalak, pamutszálak,

gyapotfonalak, rugalmas cérnák és fonalak textilipari használatra, selyemfonalak és cérnák, sodrott fonal és cérna,

 stoppolócérnák és fonalak, üvegszál textilipari használatra, varrófonalak és cérnák, zsenilia fonal.

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; ágyneműk és

takarók, ágyszoknyák, ágytakarók, ágyterítők, ágytakarók, ágyterítők papírból, ajtófüggönyök, állatbőrutánzat

szövetek, anyagok fehérneműkhöz, arctörlő kendők textilből, asztali futók textilből, asztalterítők, nem papírból,

baba hálózsákok, babahálózsákok, babatörlőkendők, barhent, pamutszövet, bársony, bélésanyagok lábbelikhez,

bélések [szövetek], biliárdposztó, bivakzsákok hálózsákok fedésére, brokátok, bútorhuzatok, bútorhuzatok

műanyagból, bútorhuzatok textilből, bútorszövetek, kárpitok, címkék textilből, damaszt [szövet], daróc,

abaposztó [szövet], dunyhák, paplanok, előrajzolt anyagok [hímzéshez], eszpartó szövetek, flanel [szövet],

függönyelkötők textilből, függönyök, függönyök textilből vagy műanyagból, fürdőkesztyűk, fürdőszobai

vászonnemük, a ruházat kivételével, géz [fátyolszövet], gumis szövet nem irodai használatra, gyapjúszőnyeg,

hálózsákok, hálózsákok babáknak, hálózsákok [bélések],hócsalán szövetek, jersey [szövet], kalapbélések

textilből, bevarrt, kanavász [szabóvászon], kenderszövetek, kézimunka anyagok [gobelin anyag, keresztszemes

anyag], kötött szövetek, krepon, krepp [szövet], lenszövetek, lepedők, lobogók textilből vagy műanyagból,
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lószőrvászon [zsákvászon],marabu [szövet], matrachuzatok, melegen ragasztható tapadó szövetek, mintás vászon,

muszlin, műanyagok[textil pótanyagai], műselyem szövetek, nemez, filc, nem szőtt textíliák, nyomdai alátétek

szövetanyaghól, pamutbársony [szövet], pamutkelmék, pamutanyagok, pamutvászon, karton, kalikó,

párnahuzatok, vánkoshuzatok, párnahuzatok vászonból, ciha, pikniktakarók, poháralátétek textilből, pohártörlő

ruhák, posztó, kártoltgyapjúszövet, rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok], ragasztószerrel bevont

szövetanyag nem irodaihasználatra, rugalmas [elasztikus] szövetek, sajtruha, sajtvászon, selyemszövet,

selyemszövetek nyomdaisablonokhoz, skót gyapjúszövet, sminkeltávolító kendők, szemfedők, leplek, szitaszövet,

szövetek, szövetek hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek], szúnyoghálók, taft[szövet], takarók

kisállatok számára, tányéralátétek textilből, textilanyagok lábbelikhez, textil falidíszek, textilszalvéták, textil

szűrőanyagok, törölközők, tüll, úti takarók, plédek, üvegszálasszövetek textilipari felhasználásra, vásznak,

vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez, vászon matrachuzatok, viaszosvászon asztalterítők, WC-fedél

huzatok textilből, zászlófüzérek textilből vagy műanyagból, zászlók textilből vagy műanyagból, zefír [szövet],

 zuhanyfüggönyök textilből vagy műanyagból, zsebkendők textilanyagokból, zseníliaszövet.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; ballonkabátok [ruházat], bandana kendők, boák [nyakbavalók],

bokacsizmák, bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, bőrruházat (1), bugyik, bundák, szőrmék [ruházat], cilinderek,

kürtőkalapok, cipőfelsőrészek, cipőorrok, cipősarkak, cipősarokvédők, csecsemőkelengyék, babakelengyék,

csípőszorítók, csuklyák, kapucnik [ruházat], csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők [ruházat], dzsekik,

egyenruhák, esőruhák, facipők, fátylak [ruházat], fejszalagok [ruházat], felsőruházat, fém cipőkellékek, fityulák,

fodrász beterítőkendők, futballcipők, fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok,

úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, csizmák,

gallérok [ruházat], hálóköntösök, pongyolák, harisnyaáruk, kötöttáruk, harisnyák, harisnyanadrágok,

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók, hímzett ruhadarabok, hónaljvédők, horgászmellények,

hosszúnadrágok, ingek, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, japán

kimonók, jelmezek, jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok, judo egyenruhák, kabátok, dzsekik, kalapáruk, kalap

vázak, kamáslik [lábszárvédők], karate egyenruhák, karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat, kemény ingmellek,

plasztronok, kerékpáros ruházat, kész bélések [ruházat részei], készruhák, kesztyűk, kétujjas kesztyűk, kézelők

[ruházat], kezeslábasok [felsőruházat], kimonók, kombinék [alsónemű], kötények [ruházat], kötényruhák,

kötöttáruk [ruházat], lábbelik, lábszármelegítők, legging nadrágok, cicanadrágok, levehető gallérok, libériák,

inasruhák, magas szárú lábbelik, mantilla fátyol, mellények, melltartók, míderek, miseingek; miseruhák, kazulák,

mitrák, püspöksüvegek, muffok [ruházat], műbőr ruházat, nadrágleszorítók, pantallók, nem elektromosan fűtött

lábzsákok, nyakkendők, nyaksálak [sálak], orárion [egyházi ruházat], overallok, munkaruhák, öltönyök, övék

[ruházat], papírkalapok [ruházat], papírruházat, papucsok, parkák, partedlik, előkék, nem papírból, pelerinek,

pénztartó övék [ruházat], pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pruszlikok, míderek, fűzős mellények,

pufi dzsekik [ruházat], pulóverek, pulóverek, kötött pulóverek, rámák lábbelikhez, rövid ujjú ingek, ruházat

gépkocsivezetőknek, ruházati cikkek, ruhazsebek, sálak, sálak [nyaksálak], sapka ellenzők, sapkák, sapkák, kerek

papi sapkák, sárcipők, gumicsizmák, sarokerősítés harisnyákhoz, selyemövek, vállszalagok, síbakancsok, sícipők,

síkesztyűk, sildek, napellenzők [fejfedők], skortok [sportszoknyák], spárgatalpú cipők vagy szandálok, stoplik

futballcipőkhöz, strandcipők, strandruházat, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik, szarongok, szoknyák,

szőrmebéléses kabátok, szövetkabátok, felöltők, talárok, talpak lábbelikhez, teddyk [alsónemű], tógák,

tornacipők, torna-és balettruhák, tornaruházat, trikó [alsónemű], kombiné, trikók, turbánok, ujjas előkék, nem

papírból, úszósapkák, valenki [orosz filccsizma], vállbetétek western stílusú ingekhez, vállkendők, nagykendők,

 wetsuit ruhák vízisíeléshez, zoknik, zoknitartók, zuhanyzó sapkák.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak álbajuszok, álszakállak, aranyhímzés, bojtok, rojtok

[rövidáru], cipésztűk, cipődíszek, cipőfűzők, cipőfűző lyuk szegő karikák, cipőkapcsok, cipzárak, cipzárak

táskákhoz, csatok, rögzítők fűzőhöz, ruhaderékhoz, csillám flitterek, csipke paszományok, csipkeszegélyek,

díjszalagok, díszjelvények, kitűzők, díszszegők ruhához [paszományáru], dobozok tűkhöz, égőket tartalmazó

karácsonyi mesterséges girlandok, égőket tartalmazó karácsonyi művirágokból készült koszorúk, elektromos
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hajsütővasak, ezüst hímzés, felvasalható foltok textiláruk javítására , fityegők, apró díszek, nem ékszerekhez,

kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz, flitterek ruhára, fodrok, redők [ruházat], fodrok szoknyára, függönybehúzó

szalagok, füzérek, girlandok [hímzés], fűzőlyukak ruhákhoz, fűzőtűk, gallérmerevítők, gombok , gombostűk, nem

ékszerészeti cikkek, gombostű párnák, gyapjú csipke, gyöngyszemek, nem ékszerkészítéshez, gyűszűk varráshoz,

haj, hajcsatok, hajdíszek, hajhálók, hajhosszabbítások, hajhosszabbítások (3), hajpántok, hajpántok

kontykészítéshez [pomponok], hajszalagok, hajtincsek, hajfürtök, hajtűk, halcsont fűző merevítők, hímzések,

hímzéshez használt tűk, hímzőtűk, horgok, kapcsok [rövidáru], horgolótűk, hullámosatok, ingujjtartó pántok,

jelvények, nem nemesfémből, kalapdíszek, kalapszalagok, kalaptűk kalapok rögzítésére, kampós tűk

szőnyegkészítéshez, kapcsok fűzőkhöz, kapcsok, gombok, csatok nadrágtartókhoz, kapcsok, gombok, csatok

ruházati cikkekhez, karácsonyi mű girlandok, karácsonyi műkoszorúk, karszalagok, kokárdák [paszományáru],

koszorúk művirágokból, kötőtűk, madártollak [ruházati kellékek], masnik hajba, masnik mint rövidáruk,

mellfodrok, zsabók [csipkeáru], melltűk [ruhakiegészítők], mesterséges girlandok, műgyümölcs, műnövények,

művirágok, nadrágleszorító kerékpárosoknak, orsók hímzőselyem- vagy gyapjúszálak feltekeréséhez [nem gépek

részei], övcsatok, parókák, pikó csipke, rajtszámok versenyzőknek, rátétes hímzések, minták [rövidáru], rojtok,

bojtok, rovartani tűk, rögzítő tépőzárak, csatok cipőkhöz, rövidáru, a fonalak kivételével, rugalmas szalagok,

sapkák melírozáshoz, stoppolófák, stoppolótűk, strucctollak [ruhakellékek], szalagok és masnik

ajándékcsomagoláshoz, nem papírból, szalagok, fonatok, zsinórok, szalagok [paszományáru], számok vagy betűk

fehérnemű jelölésére, szegélyek ruhákhoz, szegőszalagok ruhákhoz, tartó/merevítő szegélyek, tépőzáras szalagok,

tollak [ruházati kellékek], tűbefűzők, tűcsipeszek, tűk, tűk gyapjúfésülő gépekhez, tűk nyeregkészítőknek,

tűpárnák, válltömések ruházathoz, varródobozok, varrókészletek, varrótűk, vetélők halászhálók készítéséhez,

 zsenília [paszományáru], zsinórok ruhákhoz.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok

nem textilből; csúszásmentes gyékények, fürdőszobaszőnyegek, kilépők, jógaszőnyegek, lábtörlők [gyékények],

linóleum, mesterséges gyep, műgyep, nádszőnyegek, nem textilből készült falidíszek, padlóburkolatok,

szőnyegalátétek, szőnyegek fonott kötélből sípályákra, szőnyegek járművekhez, szőnyegek; pokrócok, lábtörlők,

tapéta, tatamiszőnyegek, textil falidíszek, falikárpitok, textiltapéták, tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok,

 tűzálló szőnyegek kandallókhoz és grillsütőkhöz, vinil padlóburkolatok.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; eszközök vadászathoz;

álló edzőkerékpárok; szobabiciklik; árbocok szörfdeszkákhoz, atléták által használt gyanták, babaágyak,

babaházak, baba játszószőnyegek, babák, babaruhák, baseball kesztyűk, baseball kesztyűk ütőjátékosoknak

(játékfelszerelések), békatalpak, búváruszonyok, békatalpak úszáshoz, berendezések játékokhoz, biliárdasztal

mandinerek, biliárdasztalok, biliárdgolyók, bingó kártyák, bobok, bobszánkók, bodyboard deszkák, bokszzsákok

(boxzsákok), bowling berendezések és gépezetek, bumerángok, bűvészkellékek, céltáblák, cumisüvegek

játékbabáknak, csalétkek vadászathoz vagy halászathoz, csocsóasztalok, csörgők (játékszerek), csúszdák

(játékszerek),dákóhegyek biliárdhoz, dámajátékok, dámatáblák, darts, diszkoszok sportcélokra, dobókockák,

dominójátékok, drónok (játékszerek), elektronikus céltáblák, építőjátékok, építőkockák (játékok), eredményjelző

karambolok biliárdhoz, érmebedobásos játékautomaták, érmével működő biliárdasztalok, felfújható játékok

úszómedencékbe, felfújható tárgyak úszómedencében való használatra, férfi szuszpenzorok, altestvédők

(sportcikkek), fitnesz gépek, fókabőrök (sílécek borítására), frizbik, giroszkópok és repülésstabilizálók

repülőgépmodellekhez, golfkesztyűk, golftáskák kerékkel vagy anélkül, golfütők, gördeszkák, görgők álló,

mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez, görkorcsolyák, görsí, síroller, gumi belsők labdákhoz,

gyepjavító szerszámok (golffelszerelések), gyertyatartók karácsonyfákhoz, gyűjthető kártyák (kártyajátékok),

halaskosarak (horgászfelszerelés), halhorgok, harangok karácsonyfákra, hegymászó hevederek, hevederek

vitorlás szörfdeszkákhoz, hinták, hintalovak, hógömbök, hokiütők, hordozható egységek videojátékok

játszásához, hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel, hordozható játékok képernyőihez

kialakított védőfóliák, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászdamilok,

hótalpak, húrok, bélhúrok ütőkhöz, íjak íjászathoz, íjászfelszerelések, illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy

horgászathoz, játékálarcok, játékautók, játékfegyverek, játékfigurák, játékgitt, játék gyurma, játékkártyák,
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játékkonzolok, játékkozmetikumok (nem használható), játéklabdák, játszólabdák, játékmacik, játékmackók,

játékmodellek, játékok, játékok kisállatoknak, játékrobotok, játék robotok, játék sárkányok, játéksátrak,

játékszerek, játéktermi videó játékgépek, jógahinták, joystickek, botkormányok videojátékokhoz, kaleidoszkópok,

kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz, kapásérzékelők (horgászfelszerelés), kapásjelzők

(horgászfelszerelés), karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével, karácsonyfák műanyagból,

karácsonyfa talpak, karácsonyi pukkanó bonbonok, karikadobálós játékok, karikajátékok, kesztyűk (játékok

tartozékai), kézi golfkocsik, kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák, kirakós játékok (puzzle),

kiságyforgók(játékok), kitömött játékok, konfetti, korcsolyacipők rögzített korcsolyával, korcsolyák,

könyökvédők (sportcikkek), kréták biliárddákókhoz, krikett táskák, labdaadogató gépek, labdák játékokhoz,

leash-ek szörfdeszkákhoz (pórázok), lebegő eszközök úszáshoz, léggömbök, légpisztolyok (játékok), lepkehálók,

madzsong (kínai dominójáték), marionettek, bábuk, mászógépek (hegymászó felszerelés), matrjoskababák (orosz

fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák), mellkas expanderek(edzőeszközök), méretarányos

járműmodellek, méretarányos modell készletek (játékok), merítőhálók horgászáshoz, mesterséges csalik

horgászathoz, műhó karácsonyfákhoz, nyerőgépek szerencsejátékokhoz, orsók sárkányokhoz, ostábla, ökölvívó

kesztyűk, bokszkesztyűk (boxkesztyűk), pacsinko (pachinko), paddieboardok, paintball fegyverek

(sporteszközök), paintball (lövedékek paintball fegyverekhez) sportcikkek, parittyák, csúzlik (sportcikkek), parti

kalapok papírból, parti kellékek, parti konfettiágyúk, patkó játékok, patronok durranós pisztolyokhoz (játékok),

pénzbedobós játékgépek, pi?aták (édességgel, játékokkal töltött parti kellékek), ping-pong (asztalitenisz) asztalok,

plüss játékok azokra erősített szundikendővel, plüssjátékok szundikendővel, poharak kockajátékhoz, pörgettyűk,

búgócsigák (játékok), rajtgépek sporthoz, ritmikus sportgimnasztika szalagok, robbanókupakok (játékok),

rollerek, rudak rúdugráshoz, rulett kerekek, sakkjátékok, sakktáblák, sárkányrepülők, síbotok, síbotok görsíhez,

sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák, siklóernyők, síkötések, sílécek, sílécek élei,

sípcsontvédők (sportcikkek), sítalp borítások, skiboardok, hódeszkák, snooker (sznúker) dákók, soros

görkorcsolyák, sporthálók, súlyemelő övék(sportcikkek), súlyzók, surfski kajakok, szánkók (sportcikkek),

szappanbuborék fújók (játékszerek), szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz, szigonypuskák

(sportcikkek), színházi álarcok, maszkok, szörfdeszkák, táblajátékok, társasjátékok, távvezérlésű játékjárművek,

tekebábuk, telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek, teniszhálók,

teniszlabda dobó eszközök, térdvédők (sportcikkek), testedző berendezések, testedző övék a derék karcsúsítására,

tollaslabdák, tornabotok, tornaeszközök, trambulinok, triciklik gyermekek számára (játékok), ugródeszkák

(sportszerek), úszódeszkák (kickboardok), úszóhártyás kesztyűk úszáshoz, úszók horgászathoz/halászathoz,

úszómedencék (játékcikkek), úszómellények, úszódzsekik, úszóövek, ütők játékokhoz, üveggolyók,

védőpárnázatok, védőtömések (sportruházat részei), vezérlőberendezések játékokhoz, vezérlők játékkonzolokhoz,

vidámparki hinták, berendezések, videojátékok, vívófegyverek, vívókesztyűk, vívómaszkok, vívóálarcok,

 zsetonok szerencsejátékokhoz.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

olajok és zsírok; ajvár (tartósítottpaprika), alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek, albumin étkezésre,

algakivonatok élelmiszerekhez, alginátok táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, állati velő

táplálkozási célra, almapüré, áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve,aludttej, angolszalonna, articsóka,

tartósított, bab, tartósított, baromfi, nem élő, bogyós gyümölcsök, konzervált, borsó, tartósított, bulgogi (koreai

szarvasmarhából készült étel), bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonya alapú gombócok,

burgonya-alapú gombócok, burgonyapehely, citromlé étkezési használatra, corn dogs (Virslik

kukoricabundában), csemegekukorica, elkészített, csemegekukorica, feldolgozott, csemegeuborka, csigatojások

táplálkozási célra, csokoládés mogyoróvaj, csontleves, húsleves, csontolaj, étkezési, darált mandula, datolya,

dióféle-alapú kenhető krémek, dióféle-alapú krémek, disznóhús, disznózsír, dzsemek, lekvárok (nem

citrusfélékből), ehető rovarok, nem élő, erjesztett tej, erjesztett tejes italok étkezési célokra, étkezési kókuszolaj,

étkezési kukoricaolaj, étkezési olajok, étkezési szezámolaj, extra szűz olívaolaj, faggyú, étkezési, fagyasztott

gyümölcsök, fagyasztva szárított hús, fagyasztva szárított zöldségek, falafel, feldolgozott gyümölcsökből
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válogatás, fésűkagylók, nem élő, fokhagyma (konzervek), földimogyoró, elkészítve, földimogyorótej-alapú italok,

garnélarákok, apró, nem élő, garnéla rákok, nem élő, gomba, tartósított, guacamole (avokádószósz),

gyömbérdzsem, gyümölcs alapú snackek, gyümölcsbefőttek, gyümölcs csípsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya,

-zselé, gyümölcskonzervek, gyümölcsök, tartósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, hagymakarikák, hagyma,

tartósított, halak, halból készített élelmiszertermékek, halenyv táplálkozási használatra, halfilé, halikra, elkészítve,

halkonzerv, halliszt emberi fogyasztásra, hal mousse-ok, hal, tartósított, hangyakaviár (ehető hangyalárva,

elkészített), heringek (nem élő), homár, nem élő, hot dog virslik, hummusz (csicseriborsókrém), húskivonatok,

húsleves koncentrátumok, húsok, hús, tartósított, ízesített mogyorók, diók, joghurt, kagylófélék, rákfélék (nem

élő), kagylók, nem élő, kaibi (grillezett húsétel), kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók, kandírozott,

kristályosítottgyümölcsök, kaviár, kefir (tejes ital), készítmények húsleveshez, kimchi (erjesztett zöldségételek),

klipfish (sózott és szárított tőkehal), kocsonyák, kókuszdiótej-alapú italok, kókuszdiótej konyhai használatra,

kókuszolaj és -zsír (étkezési),kókusztej, kókusztejalapú italok, kókusztej étkezési használatra, kókuszvaj, kolbász,

krokett, kumisz, languszták, nem élő, lazac (nem élő), lecitin étkezési célokra, lekvárok (citrusfélékből), lencse,

tartósított, lenmagolaj kulináris célokra, levesek, leveskészítmények, liofilizált hús, liofilizált zöldségek,

madárfészkek, ehető, magas fehérjetartalmú tej, magvak, elkészítve, máj, májpástétom, mandulatej (2),

mandulatej-alapú italok, mandulatej étkezési célokra, margarin, mazsola, milk shake-ek(tejturmixok), mogyoró,

előkészített, mogyorók, elkészített, mogyorótej, mogyorótej étkezési célokra, mogyoróvaj, napraforgómag,

elkészítve, napraforgóolaj, étkezési, növényi alapú tejszín, olajbogyó, tartósított, olívaolaj, étkezési, osztriga, nem

élő, pacal, padlizsánkrém, pálmamag olaj, táplálkozási használatra, pálmaolaj táplálkozási használatra,

paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, pektin táplálkozásra, pirított tengeri alga, préselt gyümölcspép, rákfélék,

keménytestű, nem élő, rákok, folyami, nem élő, repceolaj, étkezési, rizstej, rizstej étkezési használatra, rjazsenka

(sült kefir), sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, selyemhernyó gubó, emberi fogyasztásra,

selyemhernyógubó emberi fogyasztásra, sonka, sózott hal, sózott hús, sültburgonya, chips, sűrített tej, szardella,

nem élő, szardínia (nem élő), szárított, aszalt kókuszdió, szárított zöldségek, szarvasgomba, tartósított, szójabab

olaj ételekhez, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, szójaolaj étkezési célra, szójapogácsák, szójatej,

tahini (szezámmagkrém), tajine (elkészített hús, hal vagy zöldség), tej, tejes italok, főként tejet tartalmazó, tejföl,

tejhelyettesítők, tejoltó, tejpor, tejpótlók, tejsavó, tejszínhab, tejszín (tejtermékek), tejtermékek, tengeri uborka,

nem élő, természetes vagy műbelek hurka-és kolbásztöltéshez, tofu, tofus pogácsák, tojásfehérje, tojáslikőr

(alkoholmentes -), tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal (nem élő), tőzegáfonya szósz (befőtt), túrós fánkok,

vadhús, vaj, vajkrém, virágporkészítmények (élelmiszer), virslik, yakitori (japán pálcás grillcsirke), yuba, zabtej,

zöldségek, főtt, zöldségek, tartósított, zöldséges mousse-ok (habok), zöldségkonzervek, zöldséglevek főzéshez,

zöldségleves készítmények, zöldségsaláták, zöldségvelőkrém, zselatin (2), zselék, zsírok, étkezési, zsírtartalmú

 anyagok étkezési zsírok előállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

mártások és egyéb fűszerek; jég (fagyott víz); agávé szirup (természetes édesítőszer), almaszósz

(ízesítők/fűszerek), ánizsmag, árpa őrlemény, babliszt, baozi (töltött gőzölt tészta), bibimbap (zöldségfélékkel és

marhahússal kevert rizs), borkő (monokálium-tartarát) kulináris célokra, bors, bors (ételízesítő), briós, bulgur,

burgonyaliszt, burritók, búzacsíra emberi fogyasztásra, búzadara, búzaliszt, chips (gabonakészítmény),

chow-chow (zöldséges ízesítő), chutney (fűszeres ízesítő), cikória (pótkávé), cukor, cukorból készült tortadíszek,

cukormáz süteményekhez, curry (fűszer), csíllagánizs, csokoládé, csokoládé alapú szendvicskrémek,

csokoládébevonatú diófélék, csokoládéból készült tortadíszek, csokoládés italok tejjel, csokoládés italporok,

csokoládés mousse-ok (habok), dara emberi fogyasztásra, darált fokhagyma (fűszer), desszert mousse-ok

(cukrászárú), diófélékből készült lisztek, dióféléket tartalmazó csokoládés krémek, dióféléket tartalmazó kenhető

csokoládék, durva árpaliszt, ecet, édesgyökér (cukrászáru), édesgyökér (édesség), édességek karácsonyfák

díszítéséhez, ehető papír, ehető rizspapír, élelmiszerízesítők, az illóolajok kivételével, élesztő, élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz, esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat,
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ételízesítő (fűszer), ételkeményítő, fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek), fagyasztva szárított ételek, fő

összetevőként rizzsel, fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával, fagylaltok és jégkrémek,

fagylaltporok, fahéj (fűszer), feldolgozott hajdina, feldolgozott magok fűszerezési használatra, feldolgozott

magvak fűszerezéshez, feldolgozott quinoa, fondant, tortamáz, földimogyorós édességek, fűszerek, fűszerek,

ízesítők, fűszeres készítmények ételekhez, fűszernövények, gabonakészítmények, gabonaszeletek, gimbap (koreai

rizsétel), glutén adalékok kulináris célokra, glutén (sikér) étkezési használatra, glükóz étkezésihasználatra, gofri,

gyorsrizs, gyömbér (fűszer), gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények/torták, gyümölcsös zselés

cukor (édességek), gyümölcsszószok, habcsókok, hajdinaliszt (élelmiszerekhez), halva (édességféle), hántolt

árpa, hot dogok(szendvicsek), húslé, mártás, szaft, húsos piték, húspuhító szerek, háztartási használatra, ízesítők

italokhoz (kivéve illóolajok), ízesítőszerek süteményekhez (kivéve illóolajok), jeges tea, jégkása édes

vörösbabbal, jégkockák, jég, természetes vagy mesterséges, jiaozi (töltött tésztagombócok), kakaó, kakaóalapú

italok, kakaóitalok tejjel, kamilla-alapú italok, kamillaalapú italok, kandiscukor, kapribogyók, karamellák

(cukorkák), karamellkrém (karamellizált tejkrém), kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé, pörköletlen, kávé

tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kerti gyógynövények, tartósított

(ízesítőszerek), ketchup (szósz), kétszersültek, kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta), konyhasó,

kovász, kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, kötőanyagok kolbászhoz, kruton (pirított zsemlekocka),

kukoricadara, kukorica, darált, kukoricaliszt, kukoricapehely, kukorica, sült, kurkuma, kuszkusz (búzadara),

leheletfrissítő mentabonbonok, leheletfrissítő rágógumi, lenmag étkezési célokra (ízesítés), lenmag étkezési

célokra (ízesítőszer), lepények, liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel, liofilizált ételek, fő összetevőként

tésztával, liszt, lisztalapú gombócok, lisztből készülttészták, lomper (burgonya alapú lepénykenyér), macaron

(mandulás cukrászsütemény), magas protein tartalmú gabonaszeletek, majonéz, makaróni, malátacukor, maltóz,

maláta emberi fogyasztásra, mandulás édességek, marcipán, marcipán massza, marinádok(fűszeres pácok),

méhpempő, menta cukrászati használatra, mentolos cukorkák, metélttészta-alapú készételek, metélt tészta, nudli,

galuska, méz, mustár, mustárliszt, müzli, növényi készítmények pótkávéként való használatra, nyers tészták,

okonomiyaki (japán ízesített palacsinta), onigiri (rizsgolyók), palacsinták, pálmacukor, paradicsomszósz, pastila

(orosz gyümölcsös sütemény), pasztillák, szögletes cukorkák (édességek), pattogatott kukorica, pelmenyi (orosz,

hússal töltött gombóc), pesto (szósz), petits fours (sütemény), piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz), pizza,

pótkávé, pralinék, propolisz, pudingok, quiche (tésztában sült sós sodó), rágógumi, ramen (japán tésztaalapú étel),

ravioli, rizs, rizs alapú rágcsálnivalók, rizskeksz (senbei),rizspép étkezési célokra, rizspuding, rizssütemény,

sáfrány (ételízesítő), sajtburgerek (szendvicsek), salátaöntetek, snack ételek (Gabona alapú -), sóba tészta (japán

hajdinametélt, nyers), só élelmiszerek tartósítására, sonkamáz, sörecet, spagetti, sűrítőszerek főzéshez,

süteményekhez való tészta, süteményporok, süteménytészta, sütőpor, sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra),

szágó, szegfűbors, szegfűszeg (fűszer), szendvicsek, szerecsendió, szezámmagok (fűszerek), szirupok és melasz,

szójababkrém (ételízesítő), szójaliszt, szójaszósz, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások), szörbetek

(fagylaltok), szusi, tabuié (arab saláta), taco, tápióka, tápiókaliszt, tavaszi tekercs, tea, tea alapú italok,

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek, teák (nem gyógyászati használatra), tejszínhabot keményítő

termékek, tengervíz főzéshez, természetes édesítőszerek, tésztában sült pástétom, tésztakeverékek okonomiyaki

(japán stílusú fűszeres palacsinták) készítéséhez, tésztaöntetek, tortilla, tükörmáz (tükörglazúr), udon (japán

metélt), vajas kekszek (Petit-beurre), vanília (ízesítőszer), vanillin (vaníliapótló), vareniki (ukrán töltött gombóc),

 vörösáfonya-szósz (ízesítők/fűszerek), zab alapú ételek, zabdara, zellersó, zsemlék, zsemlemorzsa.

 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; élőállatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; algarobilla

(állati táplálék), állatkerti állatok, aloé vera növények, alom állatoknak, aromás homok (alom) házi

kedvenceknek, árpa, articsóka, friss, bab, friss, bogyók (friss gyümölcsök), borókabogyó, borsó, friss, burgonya,

friss, búza, búzacsíra állati fogyasztásra, cékla, friss, cikória, friss, cikóriagyökér, citrusgyümölcs, friss, cukkini,

friss, cukornád, cukornád kipréselt szára (nyers állapotban), csalán, cserjék, csírák növénytani célokra, dara

baromfiknak, darakeverék haszonállatok hizlalására, diófélék (gyümölcsök), ehető lenmag, feldolgozatlan, ehető
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rágnivalók állatok részére, ehető rovarok, élő, élesztő állati fogyasztásra, élőállatok, élő baromfi, élő halak, élő

heringek, élő lazac, élő szardínia, élő tonhal, erősítő takarmány állatoknak, étkezési szezámmag, feldolgozatlan,

faforgács cellulózgyártáshoz, fák (növények), fatörzsek, fejes saláta, friss, fekhelyek és almok állatoknak,

feldolgozatlan alga emberi vagy állati fogyasztásra, feldolgozatlan csemegekukoricacsövek (hántolva vagy

hántolatlanul), feldolgozatlan quinoa, feldolgozatlan rizs, feldolgozatlan tengeri moszat emberi vagy állati

fogyasztásra, fenyőtobozok, folyami rák (élő), földimogyoróból készült takarmánypogácsa, földimogyoró, friss,

földimogyoró liszt állatoknak, friss citrom, friss fokhagyma, friss gyümölcsök, friss gyümölcs válogatás, friss

kerti gyógynövények, friss zöldségek, gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati

fogyasztásra, gesztenye, friss, gombacsíra szaporításra, gomba, friss, gyökerek állati fogyasztásra, hagymák, friss

zöldségek, halikra, halliszt állati fogyasztásra, homárok, élő, homokkal borított papír (alom) házi kedvenceknek,

horgászcsali, élő, italok házikedvencek részére, kagylók, élő , kakaóbab, nyers, karácsonyfák, kezeletlen

fűrészáru, kői ponty, élő, kókuszdió, kókuszdió héj, kóladió, komló, komlótoboz, kopra (szárított kókuszhús),

korpa (gabona), korpás pép, táplálék állatoknak, koszorúk élővirágokból, kukorica, kukorica takarmánypogácsa

szarvasmarháknak, kutyaeledelek (kekszfélék), languszta élő, lencse (zöldségféle), friss, lenliszt (takarmány),

lenmag állati fogyasztásra, lenmagliszt állati fogyasztásra, lepárlásnál visszamaradt anyagok, liszt állatoknak,

madáreledelek, magvak, magvak állati fogyasztásra, magvak (gabona), maláta sörfőzéshez és szeszfőzéshez,

malátatörköly, sörtörköly, mandula (gyümölcs), mész állati takarmányhoz, mogyoró, narancs, növények, nyers

faanyag, fűrészáru, nyers fakérgek, nyers hajdina, nyers parafa, olajbogyók, friss, olajos takarmánypogácsák,

osztrigák, élő, palánták, pálmafák, pálmalevelek, paprika (növény), paraj, friss (spenót), póréhagyma, friss, rákok,

keménytestűek, élő, rebarbara, friss, repcetakarmánypogácsák szarvasmarháknak, rizsliszt (takarmány),

rózsatövek, rozsmag, selyemhernyók, selyemhernyópeték, só szarvasmarháknak, szalma alom, szalmaréteg

(talajtakarás), szalma (takarmány), szardella, élő, szárított növények díszítésre, szárítottvirágok díszítésre,

szarvasgomba, friss, szemes gabona, feldolgozatlan, széna, szentjánoskenyér, nyers, szépiacsont madaraknak,

szeszfőzés során visszamaradt anyagok (táplálék állatoknak), szőlő, friss, szőlőtőkék, takarmány istállóban

tartottállatoknak, táplálék házi kedvenceknek, táplálékok és takarmányok állatoknak, tengeri uborka, élő,

tenyészállat-állomány, termékek állatok hizlalására, termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához, természetes

gyep, tojások keltetéshez(megtermékenyített), törköly (gyümölcsök visszamaradt részei), uborka, friss,

 virághagymák, virágok, virágpor (nyersanyag), zab.

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor, alkoholmentes aperitifek,

alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentesgyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok,

alkoholmentes teaízű italok, aloé vera italok, alkoholmentes, árpabor (sör), ásványvíz (italok), asztali vizek,

energiaitalok, esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

alkoholmentes, izotóniás italok, kávé ízesítésű üdítőitalok, készítmények italokhoz, komlókivonatok sör

előállításához, kvasz (alkoholmentes ital), limonádék, lítiumos vizek, malátacefre, malátasör, mandulatej (1),

mézalapú alkoholmentes italok, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok

szénsavas italokhoz, proteinnel dúsított sportitalok, rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók, smoothie-k

(gyümölcs- vagy zöldségitalok), söralapúkoktélok, sörbetek (italok), sörcefre, sörök, szasszaparilla

(alkoholmentes ital), szénsavas víz, szódavíz, szódavizek, szójaalapú italok, nem tejpótlók, szőlőmust, szörpök

italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok, termékek szénsavas vizek előállításához, üdítőitalok, vizek

 (italok), zöldséglevek (italok).

 33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos

esszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabor,

ánizslikőr, anisette, aperitifek, arak (rizspálinka), borok, brandy, borpárlat, curacao, cseresznyepálinka, digesztív

(emésztést elősegítő) italok (szeszesitalok), égetett szeszesitalok, gin, gyomorkeserű (bittér) italok,

gyümölcstartalmú alkoholos italok, kevert alkoholos italok, nemsöralapú, koktélok, körtebor, likőrök, lőre, csiger,

mentalikőr, mézsör, nira (nádcukor alapú alkoholos ital), pajcsiu (kínai égetett szeszesital), rizspálinka, rum,

 szaké, szeszes italok, vodka.
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 34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektromos cigaretták és szájnyálkahártya-nedvesítők

dohányosoknak; dohányzási cikkek; gyufák; bagó, borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, cigaretták,

cigarettapapír, cigarettapapír csomagok, cigarettaszipkák, cigarettaszopókák, cigarettatartók, cigarettatárcák,

dohány, dohányaromák, az illóolajok kivételével, dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati

használatra, dohánytartó edények, dohányzacskók, elektromos cigarettában használható aromák, az illóolajok

kivételével, elektromos cigarettában használható folyékony oldatok, elektromos cigaretták, gáztartályok

öngyújtókhoz, gyufák, gyufásdobozok, gyufatartók, hamutartók/-tálcák, itatóspapír pipához, köpőcsészék

dohányosoknak, öngyújtó kanóc, öngyújtók dohányosoknak, pipaállványok, pipák, pipatisztítók,

szájnyálkahártya-nedvesítők dohányosoknak, szivarkák (cigarillo), szivarok, szivar párásítók, szivarszipkák,

szivartartók, szivartárcák, szivarvágók, szívhatófüvek, szopókák cigarettaszipkákhoz, tubák, tubákos szelencék,

 tűzkövek, zsebben hordható cigaretta sodró.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal, adatkutatás számítógépes fájlokban, adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban, adminisztratívtámogatás pályázatifelhívások megválaszolásához,

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások, adóbevallások elkészítése, ajándék-nyilvántartási szolgáltatások,

állásközvetítő irodák, árösszehasonlitó szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból, áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése, áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával, árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása, árverési szolgáltatások, átmeneti üzletmenedzsment, bérszámfejtés, beszerzői szolgáltatások (áruk

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek), célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós

célokból, értékesítési promóciós szolgáltatások, fénymásolási szolgáltatások, fénymásológépek kölcsönzése,

fogyasztói hűségprogramok igazgatása, gazdasági előrejelzések, gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások, gépírási szolgáltatások, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások, gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme, gyorsírási

szolgáltatások, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása

(reklámtáblák), honlapforgalom optimalizálása, időpont-emlékeztető szolgáltatások (iroda funkciók),

időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók), import-export ügynökségek, információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése, informálok számítógépes adatbázisokba való rendezése, iratmásolás, irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése, irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken, írott kommunikáció és

adatok regisztrálása, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi lobbizási szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése, keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából, kirakatrendezés,

kiskereskedelmiszolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz, kiszervezett vállalatirányítás,

kommunikáció átírása (irodai funkciók), konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztető szolgálat vállalkozások

számára, költségelemzés, közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás,

közönségszolgálati szolgáltatások, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell

közvetítés reklám-vagy kereskedelmi célból, marketing szoftverkiadás keretében, marketingszolgáltatások,

médiakapcsolati szolgáltatások, munkaerőtoborzás, nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása,

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedemi szolgáltatások letölthető

csengőhangokhoz, online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez, online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére, outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás), Pay Per Click (PPC) hirdetés,

pénzügyi auditálás, piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós

reklámozás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámcélú forgatókönyvírás, reklámeszközök tervezése és
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formatervezése, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámlevél szolgáltatás, reklámszövegek írása,

reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében, segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében, statisztikák

összeállítása, szabadiéri reklámozás, hirdetés, szakmai önéletrajz írása mások számára, szállodai üzletvezetés,

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés, számlakivonatok összeállítása, számlázás, személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal, szövegszerkesztés, szponzorok felkutatása, távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése, telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek), telemarketing

szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási műsorok készítése,

termékminták, áruminták terjesztése, titkárságiszolgáltatások, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások, üzleti értékelések, üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai, üzleti információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti konzultációs

szolgáltatások, üzleti könyvvizsgálat, üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét

igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan, üzleti menedzsment előadóművészek részére,

üzletiprojektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez, üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából, üzleti tájékoztatás, információnyújtás, üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások, üzletvitel sportolók számára, üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére, vállalati

kommunikációs szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése, visszatérítési programok üzleti irányítása

 harmadik felek számára, webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adóbecslések, adósságrendezési

szolgáltatások, alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, bankügyletek lebonyolítása, befektetési alapok,

bélyegek értékbecslése, bérházak kezelése, betegségbiztosítás, betéti kártyás fizetések feldolgozása, biztosítási

információs szolgáltatás, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási szolgáltatások, biztosítási tanácsadás,

biztosításközvetítés, csekk ellenőrzés, ékszerek értékbecslése, elektronikus tőkeátutalás, életbiztosítás,

elszámolóházak, értékek letétbe helyezése, értékutalványok kibocsátása, faktorálás, fejlesztési költségek pénzügyi

felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban, felszámolási szolgáltatások, pénzügyi,

finanszírozási szolgáltatások, garancia szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, gyapjú pénzügyi

értékelése, gyűjtések szervezése, hajókárbiztosítás, hitelbérlet, hitelkártyák kibocsátása, hitelkártyás fizetések

feldolgozása, hitelügynökségek, hitelirodák, ingatlanközvetítés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés,

ingatlanok értékbecslése, ingatlantulajdon-kezelés, ingatlanügynökség, irodahelyiségek bérbeadása, irodák

bérbeadása közösségi munkavégzéshez, javításiköltségbecslés (pénzügyi becslés), jelzálogbank, jótékonysági

célú gyűjtések, kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül,

kibocsátás kereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység, kölcsön (finanszírozás),követelésbehajtási

ügynökségek, lábon álló fa értékbecslése, lakások bérbeadása, lakbér beszedés, mezőgazdasági ingatlanok

bérlése, műtárgyak értékbecslése, numizmatikai értékbecslés, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, online banki

szolgáltatások, pénzügyek intézése építőipari projektekhez, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés

(biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához, pénzügyi

információk nyújtása weboldalon keresztül, pénzügyiinformációs szolgáltatások, pénzügyi kutatási

szolgáltatások, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, régiségek

értékbecslése, részletfizetési hitelnyújtás, szálláshelyek bérbeadása (apartmanok), széfszolgáltatások,

takarékpénztár szolgáltatások, tőkebefektetés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

szolgáltatások, tőzsdeügynöki tevékenység, tűzkár elleni biztosítás, utazási csekkek kibocsátása, vagyonkezelés,

valutakereskedelem és pénzváltásiszolgáltatások, vámügynöki pénzügyi szolgáltatások, visszatérítések pénzügyi

 kezelése harmadik felek számára, zálogház szolgáltatások.

 37    Építkezés; gépek, készülékek javítása; tűzriasztó és vízvezeték szerelési szolgáltatások; ablaktisztítás,

ácsmunkák, állványozás, árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása, aszfaltozás, bányaművelés,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 8. szám, 2020.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M970



betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, biztonsági zárak javítása, bőrápolása, tisztítása- és

javítása (feldolgozott), buldózerek kölcsönzése, bútorfelújítás, restaurálás, bútorok karbantartása, cipőjavítás,

csiszolás (2), csiszolás habkővel, csővezetékek építése és karbantartása, daruk (építőipari gépek) kölcsönzése,

edényszárító gépek bérbeadása, égőfejek karbantartása és javítása, elektromos berendezések üzembe helyezése és

javítása, elektromos berendezések zavarmentesítése, elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása, elhasznált vagy

tönkrement motorok felújítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások, építkezések felügyelete (irányítás),

építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek (belső) tisztítása, takarítása, épülethomlokzat tisztítás,

takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, esernyőjavítás, exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése,

fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása, fehérnemű mosása, felvonók felszerelése és javítása,

fényképezőgépek javítása, féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti, féregirtás, nem

mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti célokra, fertőtlenítés, filmvetítőgépek javítása és

karbantartása, frakkolási szolgáltatásaik, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, gépjárműakkumulátorok töltése, gumiabroncs-centírozás, gumiabroncsok

(újra) futózása, gumiabroncsok vulkanizálása (javítás), gyárépítés, hajóépítés, hangszerek hangolása, hangszerek

restaurálása, hidraulikus törésiszolgáltatások, hóeltakarítás, hullámtörő mólók építése, irodagépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, járműfényezés, járműjavítás (üzemzavar), járműjavító műhelyek

(üzemanyag-utántöltés és karbantartás), járműmosás, járművek karbantartása, járművek karbantartása és javítása,

járművek kenése, járművek rozsda elleni kezelése, járművek tisztítása, javítási információk, jelzések, cégtáblák

festése vagy javítása, kábelfektetési szolgáltatások, kárpitjavítás, kárpitozás, kártevők elleni védekezési

szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, a vízművelés, a kertészet és az erdészet számára, kártevők elleni védekezési

szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára, kazánok tisztítása és

javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, kéményseprés, késélezés, kikötőépítés, konzultáció

konstrukciókról, konyhai felszerelések üzembe helyezése, kőfejtés, kőműves munkák, közművek bevezetése

építési területeken, kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás, légkondicionáló berendezések telepítése és javítása,

mesterséges hókészítés (szolgáltatás), mosás, mosodai szolgáltatások, mosogatógépek kölcsönzése, mosógépek

bérbeadása, műtárgyak restaurálása, napernyők javítása, nyílászárók beszerelése, nyomtatóba való festékkazetták

utántöltése, újratöltése, olaj-vagy földgáz-kutak mélyfúrása, órajavítás, orvosi műszerek sterilizálása,

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása, páncéltermek karbantartása és javítása, patkányirtás,

pelenkatisztítás, raktárak építése és javítása, repülőgépek karbantartása és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás,

ruhatisztítás, ruhavasalás, számítógépes hardverek (üzembe helyezés, karbantartás és javítás), szegecselés,

szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe helyezése és javítása, tetőfedő munkák, tintapatron-újratöltési

szolgáltatások, tisztítógépek kölcsönzése, tűzriasztók felszerelése és javítása, újraónozás, úszómedencék

karbantartása, útburkolás, utcaseprőgépek kölcsönzése, úttisztítás, vakolás (vakolási munkák), vásári standok és

üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek javítása, villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások, víz alatti

 építkezés, víz alatti javítások, vízelvezető szivattyúk bérbeadása, vízvezeték-szerelés.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás),

elektronikus levelezés, email, faxberendezések kölcsönzése, faxok továbbítása, felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz, globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

(bérbeadása), hangposta szolgáltatások, hírügynökségek, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziósműsorszórás,

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével, kommunikáció számítógép terminálokkal, közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák), mobiltelefonos kommunikáció, modemek kölcsönzése, műholdas átvitel, nagysebességű

adatátvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül), táviratok továbbítása, távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása, távkonferencia szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz, távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és összeköttetés), telefon-

és mobiltelefon szolgáltatások, telefonok kölcsönzése, telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz, televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üdvözlőkártyák továbbítása
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online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése, vezeték nélküli műsorterjesztés, videokonferencia szolgáltatások, videó on-demand közvetítések.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; ajándékcsomagolás, áramellátás, árukirakodási

szolgáltatások, áruk raktározása, árusító automaták feltöltése, áruszállítás, autóbuszkölcsönzés, autóbuszok

működtetése, autókölcsönzés, autómegosztási szolgáltatások, autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz, autószállítás,

bankautomaták készpénzfeltöltése, betegszállítás, bútorszállítás, búvárharangok kölcsönzése, búvárruhák

kölcsönzése, csatornazsilipek működtetése, csomagkézbesítés, csomagszállítás, dereglye, folyami uszály

szolgáltatások, elektromos borhűtő szekrények kölcsönzése, elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok

(fizikai) tárolása, energiaszolgáltatás, fagyasztóládák kölcsönzése, folyami szállítás, futárszolgálatok(üzenetek

vagy áruk küldésére), fuvarozás, áruszállítás, fuvarozás szekérrel, talicskával, garázsok bérlése, gépkocsi

tetőcsomagtartók kölcsönzése, hajók, csónakok kölcsönzése, hajórakodás, hajóutak szervezése, hajózási

ügynökség, helyfoglalásszállítással kapcsolatban, helyfoglalás (utazás), helyfoglalás utazással kapcsolatban,

információ szállítással kapcsolatban, járművek kölcsönzése és bérbeadása, jégtörő szolgáltatások, kalauzoló

szolgáltatás, kirándulások, túrák, társasutazásokszervezése, komphajón történő szállítás, költöztetés, közlekedési

információ, légi szállítás, lovak kölcsönzése, megfeneklett hajók mentése, mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott

élelmiszerekhez, mentési szolgáltatások, műholdak fellövése mások számára, műszaki mentés meghibásodott

járművek részére, navigációs rendszerek bérbeadása, őrzött értékszállítás, palackozási szolgáltatások, páncélautós

szállítás, parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek bérbeadása, poggyász raktározás, postai úton rendelt áruk

kézbesítése, postaküldemények bérmentesítése, raktárak bérbeadása, raktározási információk, repülőgép

kölcsönzés, repülőgépmotorok bérbeadása, sétahajó szolgáltatások, sofőrszolgáltatás, szállítás, szállítás

csővezetéken, szállítási logisztikai szolgáltatások, szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz, szállítási

ügynökség, szállítás uszállyal, szállítmányozás, szállítmányozási ügynökség, szemétszállítás és -tárolás, tároló

tartályok kölcsönzése, taxi szolgáltatások, teheráruszállítmányozás, teherhordás (hordár szolgáltatások), tengeri

szállítás, termékek csomagolása, tolószékek kölcsönzése, traktorok bérbeadása, újrafelhasználható áruk gyűjtése

(szállítás), újságkihordás, kézbesítés, utaskísérés, utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online

alkalmazáson keresztül, utazás és utasok szállítása, üzenet kézbesítés, vasúti szállítás, vasúti teherkocsik

bérbeadása, versenyautók kölcsönzése, villamosközlekedés, virágküldő szolgálat, víz alattimentés, vízelosztás,

 vízi járművek tárolása, vízi járművel történő szállítás, vontatás, vontatás (szállítás).

 40    Anyagmegmunkálás 3D nyomtatás, ablaküveg színezése felületbevonással, állatkitömés, taxidermia, állatok

levágása, anyagok fűrészelése, anyagok gyalulása, anyagok, kelmék beszegése, anyagok összeállítása mások

megrendelése szerint, aranybevonat készítése , bőrfestés, bőrmegmunkálás, bőrök kikészítése, cipőfestés, cserzés,

csiszolás (1), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése, energiatermelés,

értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás], ezüstözés, fagyasztásos tartósítási szolgáltatások,

fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, felvetés [szövés], fémek bevonása, fémek hőkezelése, edzése,

fémkezelés, fémöntés, fényképnyomtatás, fénynyomat, fotogravűr, fényszedési szolgáltatások, festési

szolgáltatások, filmelőhívás, fogtechnikusi szolgáltatások, forrasztás, fűtési berendezések kölcsönzése,

galvanizálás, generátorok kölcsönzése, gépjárműablakok színezése, gyapjúfeldolgozás, gyümölcspréselés,

hegesztési szolgáltatások, hímzés, homokfúvási szolgáltatások, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és

szemétmegsemmisítés, hulladék és szemét újrahasznosítása, hulladékkezelés [átalakítás], hulladékok és

újrahasznosítható anyagok osztályozása, információ anyagkezelésről, kadmiumozás, kallózás, ványolás,

kazánkovács szolgáltatásai, kazánok kölcsönzése, kenyér egyedi igények szerinti előállítása, kerámiakészítés,

kovácsolás, könyvkötészet, kőolaj-feldolgozás, köszörülés, kötőgépek kölcsönzése, krómozás, kulcsmásolás,

laminálás, nyújtás, légkondicionáló berendezések kölcsönzése, légtisztítás, levegő szagtalanítása, lézergravírozás,

lisztőrlés, litografálás, kőnyomás, mágnesezés, marás [forgácsolás], mérték utáni szabóság, metszés, vésés,

mintanyomás, mozifilmek feldolgozása, műtárgyak bekeretezése, nikkelezés, nyeregkészítés, szíjgyártó munkák,

nyomtatási, nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, ónozás, ónbevonás, optikai üveg csiszolása, papír simítás,

polírozás [csiszolás], ruhaanyag festése, ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása, ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele,

ruhaanyagok szabása, ruhák átalakítása, sörfőzés, steppelés, színszétválasztás, színtelenítés, festék lemaratása,
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szitanyomás, szőrmebundák egyedi fazonigazítása, szőrmefestés, szőrmék fényezése, szőrme moly elleni

kezelése, szőrme szatinálása, szövetek tűzállóvá tétele, szűcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanyagok

kalanderezése, mángorlása, textilanyagok kikészítése, appretúrája (1), textilanyagok kikészítése, appretúrája (2),

textilanyagok molymentesítése, textília impregnálása, vízhatlanná tétele, üvegfúvás, varrás, veszélyes anyagok

 ártalmatlanítása, vízkezelés, vulkanizálás [anyagkezelés].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; aikido oktatás, akadémiák

(oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), állatidomítás, kiképzés, állatkertek szolgáltatásai,

audioberendezések kölcsönzése, bálokszervezése, beltéri akváriumok kölcsönzése, bentlakásos iskolák,

cirkuszok, coaching (tréning), cosplay szórakoztató rendezvények szervezése, dalírás, digitális zene szolgáltatása

az interneten (nem letölthető), diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, dzsúdó

(judo) oktatás, egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), éjszakai klubok, elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai,

élőelőadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, filmek

feliratozása, filmfelvevő berendezések kölcsönzése, filmforgalmazás, filmgyártás, kivéve reklámfilmek,

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, fitnesz órák

vezetése, fordítás és tolmácsolás, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás, nem reklámcélra, fotóriportok készítése,

golflétesítmények üzemeltetése, gyakorlati képzés (szemléltetés),hangfelvételek kölcsönzése, hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, helyfoglalás

showműsorokra, idegenvezetős túrák levezetése, időmérés sporteseményeken, iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások, játékfelszerelések kölcsönzése, játékkaszinók (szerencsejátékok), játékkölcsönzés, játéktermi

szolgáltatások nyújtása, jegyirodái szolgáltatások (szórakoztatás), jelbeszéd fordítása, kalligráfiái (szépírási)

szolgáltatások, karaokeszolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), know-how

átadása (képzés), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,

könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári szolgáltatások, kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ) szolgáltatások, levelező tanfolyamok, mentorálás, mikrofilmezés, modellt

ülés művészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások, mozifilmek kölcsönzése, múzeumiszolgáltatások

(bemutatók, kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek

publikálása, nyereményjátékok működtetése, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási

vizsgáztatás, oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára, on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése; (szórakoztatás), rádió-és televíziókölcsönzés, rádió-és televízióműsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás), sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások, showműsorok készítése, show-műsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportlétesítmények üzemeltetése (1), sportlétesítmények üzemeltetése (2), sportpályák bérbeadása, sportversenyek

rendezése, stadionok bérbeadása, stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai átképzés, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, személyi edző szolgáltatások (fitnesz

edzés), szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szépségversenyek szervezése, szerencsejátékok,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások, színháziprodukciók,

szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek), táboroztatás, televíziós szórakoztatás, teniszpályák

kölcsönzése, testnevelés, tolmács szolgáltatások, tornatanítás, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra,

vallásoktatás, varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vezetett

mászótúrák lebonyolítása, vidámparkok, videofelvevők kölcsönzése, videokamerák kölcsönzése, videorögzítés,

videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez,
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világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

adatbiztonsági tanácsadás, adatkódolásiszolgáltatások, adatok és számítógépes programok konvertálása, nem

fizikai átalakítás, anyagtesztelés, bakteriológiai kutatás, beltéri dekoráció tervezése, biológiai kutatás,

csapadékoszlatás, csomagolástervezés, divattervezés, dokumentumokdigitalizálása (szkennelés), elektronikus

adattárolás, energetikai vizsgálat, energiatakarékossági tanácsadás, építési tervkészítés, építészeti konzultáció,

építészeti szolgáltatások, felhőalapú számítástechnika, fizikai adatok vagy dokumentumokátalakítása elektronikus

médiába, fizikai kutatások, földmérés, geológiai kutatás, geológiai kutatások, gépjárművek műszaki vizsgálata

(közúti közlekedési alkalmasság), grafikai tervezés, gyapjú minőségértékelése, hálózati kiszolgálók

(webszerverek)bérlete, hegesztéssel kapcsolatos kutatás, hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete

internetes visszaélések felderítése érdekében, honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára (információtechnológiai szolgáltatások), honlaptervezési tanácsadás, időjárás-előrejelzés,

információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások, internetbiztonsági szaktanácsadás, internetes

keresőmotorok biztosítása, ipari formatervezés, kalibrálás (mérés), kézírás elemzése (grafológia),kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén, klinikai kísérletek, kozmetikai kutatás, kőolajmezők

kiaknázásának elemzése, környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás, kutatás az épületépítés területén, kutatási és

fejlesztési szolgáltatások, lábon álló fa minőségértékelése, mechanikai kutatás, mérnöki munkák, szolgáltatások,

mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés, meteorológiai előrejelzés, minőségellenőrzés, mobiltelefonok

kikódolása, műalkotások hitelesítése, műszaki kutatás, műszaki tervtanulmányok készítése, nem helyszíni

biztonsági mentés, népszerűsítési anyagok grafikus tervezése, névjegykártyák tervezése, olaj-, gáz- és egyéb

bányászati iparral kapcsolatos kutató szolgálat, olajkutak vizsgálata, tesztelése, olajkutatás, olajmezőkkel

kapcsolatos felmérések készítése, orvosi kutatás, platform-mint-szolgáltatás (PAAS), stíldíszítés (ipari

formatervezés), szakszövegek írása, számítástechnikai tanácsadás, számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül, számítógépek bérbeadása, számítógépes

adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás, számítógépes platformok fejlesztése,

számítógépes programok másolása, számítógépesrendszerek felügyelete Jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal

való visszaélés felderítése érdekében, számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében,

számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring), számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes

rendszerelemzés, számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése, számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások,

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramozás, számítógép

szoftver tanácsadás, személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten keresztüli

személyazonosság-lopás felderítése érdekében, szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás, szerver hosting, szerver bérlés, szoftverek frissítése,

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében, szoftver-karbantartás, szoftver mint szolgáltatás (SaaS),

szoftvertelepítés, szoftvertervezés, távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás, technológiai szaktanácsadás,

telekommunikációs technológiai tanácsadás, térképészet, tudományos és technológiai kutatás a természeti

katasztrófák területén, tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban,

tudományos kutatás, tudományos laboratóriumi szolgáltatások, várostervezés, vegyelemzés, kémiai analízis;

vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, víz alatti kutatás, feltárás, vízelemzés, weboldal készítési és

 karbantartási szolgáltatás, webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók; átmeneti szállások kiadása, bár szolgáltatások,

bölcsődék, óvodák, ételek díszítése, ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, ételszobrászat,

éttermi szolgáltatások, foglalás panziókban, főzőeszközök bérbeadása, gyorséttermek, snack bárok, hordozható

épületek, építmények bérbeadása, ivóvízadagoló automaták bérbeadása, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak,

kempingezési lehetőség biztosítása, magánszakács, személyi séfszolgáltatások, motelek, nyugdíjasotthonok,

időskorúak otthona, önkiszolgáló éttermek, panziók, recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
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(érkezések és távozások ügyintézése), sátrak kölcsönzése, szállásfoglalás, szállásügynökségek (szállodák,

panziók), szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, terembérlés találkozókhoz (tárgyalótermek), tortadíszítések, turistaházak, üdülők, udon és

sóba éttermek szolgáltatásai, üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátás, világítóberendezések

 kölcsönzése, washoku éttermi szolgáltatások.

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állatápolási szolgáltatások,

állategészségügyi szolgáltatások, állatokbérbeadása kertészeti célra, állatok jelenlétével megvalósuló terápiás

szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, beszédterápia, betegápolási

szolgáltatások, csillapító kezelés, egészségfürdő szolgáltatások, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások,

egészségügyi berendezések kölcsönzése, faiskolák, csemetekertek, fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére,

fasebészet, fizioterápia, fizikoterápia, fodrászat, fogászat, fogszabályozási szolgáltatások, gazdálkodás (állatok),

gyantás szőrtelenítés, gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások, gyógyszerészeti

konzultáció, gyomirtás, hajbeültetés, hospice ellátás, elfekvők, humán szövetbank szolgáltatások, in vitro(testen

kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kaptárak

bérbeadása, kártevőirtási szolgáltatások a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára,

kertészeti szolgáltatások, kiropraktika, klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, kórházak, koszorúkészítés,

közfürdők higiéniai célokra, manikűr, masszázs, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, mezőgazdasági

eszközök kölcsönzése, mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti féregirtás, optikusok szolgáltatásai,

orvosi berendezések kölcsönzése, orvosi ellátás, orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési

szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások, orvosiszűrővizsgálatok,

orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára, otthonok lábadozók utókezelésére, pázsitgondozás, plasztikai

sebészet, pszichológus (szolgáltatások), sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai, szanatóriumi, idősotthoni

szolgáltatások, szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői

szolgáltatások, tájkertészszolgáltatások, tájtervezés, távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások,

testékszerek felhelyezése, tetoválás, törökfürdők, trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

 szétszórása, újraerdősítési szolgáltatások, vérbanki szolgáltatások, virágkötészet, vízművelési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; alternatív

vitarendezési szolgáltatások, arbitrációs szolgáltatások, balzsamozási szolgáltatások, betörés elleni és

riasztórendszerek felügyelete, biztonsági poggyászvizsgálat, biztonsági zárak kinyitása, domain nevek

lajstromozása, regisztrálása (jogi szolgáltatások), éjjeliőr-szolgáltatások, ellopottvagyontárgyak felkutatása, eltűnt

személyek felkutatása, engedélyek jogi ügyintézése, engedélyezés (jogi szolgáltatások) szoftverkiadás keretében,

esküvői szertartások tervezése ésszervezése, estélyi ruha kölcsönzés, fizikai biztonsági tanácsadás, galambok

elengedése különleges alkalmakkor, genealógiai kutatás, gyárak biztonsági célú vizsgálata, gyermekfelügyelet

(babysitter szolgáltatások), házasságközvetítő irodák, házi kedvencek felügyelete (helyben), horoszkóp készítés,

horoszkópos tanácsadás, internetes domain-nevek bérbeadása, jogi dokumentumok elkészítése, jogi felügyeleti

szolgáltatások, jogi képviseleti szolgáltatások, jogi kutatás, jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával;

kapcsolatban harmadik fél számára, jogi tanácsadás pályázatifelhívások megválaszolásában, jogi tanácsadás

szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban, kártyavető szolgáltatások, képviselet jogvitákban (jogi

szolgáltatások), közbenjárás, krematóriumi szolgáltatások, hamvasztás, kutyasétáltató szolgáltatások,

lakásfelügyelet, házfelügyelet, magánnyomozói szolgáltatások, online közösségi hálózatok szolgáltatásai,

öltözködési segítségnyújtás kimonó viseléséhez, örökbefogadási ügynökségek, őrszolgálatok, őrző-védő

szolgáltatások, politikai összejövetelek szervezése, ruházat kölcsönzése, spiritiszta tanácsadás, számítógépes

szoftverek licenszelése, engedélyezése (jogi szolgáltatások), széfek bérbeadása, szellemi tulajdonjogok

figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos

konzultáció, személyes háttéradatok vizsgálata, személyes levelezési szolgáltatások, személyi stílustanácsadás,

személyi testőrszolgálat, szerzői jogok kezelése, talált tárgyak visszaszolgáltatása, társasági kísérőszolgáltatások,

társkereső szolgáltatások, temetési ceremóniák levezetése, temetkezési szolgáltatások, temetkezési vállalkozás,
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tűzjelző készülékek kölcsönzése, tűzoltás, tűzoltókészülékek kölcsönzése, vallási összejövetelek szervezése,

 vallásiszertartásoklevezetése.

 ( 210 ) M 19 02274

 ( 220 ) 2019.07.19.

 ( 731 )  OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)

 ( 541 ) Csipke IRSAI

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 19 03174

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, speciális antibakteriális, antifungális

tulajdonságú szövetanyag egészségügyi felhasználásra; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok; tapaszok,

 sebkötöző- és sebápoló anyagok; orvosi,sebészeti és sebápoló kötszerek; fertőtlenítő szerek.

9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; szemüveglencsés

eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó

berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti

felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető), készülékek szemüvegek

megválasztásához a látóképesség függvényében a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és

 részegységei; napszemüvegek.

 10    Gyógyászati eszközök; korházi, sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; kapcsok, fogók, csipeszek,

lapkák, tasakok, drén-/katéter-zacskók; testfolyadék-minta összegyűjtésére alkalmas tartályok, katéterzacskók;

lepedőalátét; sebészeti varrat-anyagok; lézerek szemészeti célokra, mesterséges anyagból készített szemészeti

implantátumok; szemészeti diagnosztikai berendezések, szemészeti kamerák gyógyászati célokra, szemészeti

készülékek, műszerek, szemészeti mikrosebészeti kések, terapeutikus eszközök szemészeti használatra,

 műszernek; ortopédiai cikkek; terápiás eszközök és segédeszközök látás korlátozottaknak.

 11    Egészségügyi készülékek és berendezések, amelyekben világító-, fűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, hűtő-, szárító-,

szellőztető-, vízszolgáltató- ill. vízelosztó funkciók bármelyike van kialakítva; csíraölő égők, lámpák a levegő

 tisztításához; fertőtlenítőkészülékek, sterilizátorok.

 16    Nyomtatott könyvek, brossurák, kézikönyvek, ismeretterjesztő füzetek, propaganda anyagok, röplapok,

reklámcédulák, poszterek, tájékoztató anyagok és hírlevelek, időszakos kiadványok, újságok, kutatási

monográfiák, folyóirat utánnyomatok, táblázatok, diagramok, címkék és az előzőekben felsorolt egy vagy több

 anyagot tartalmazó készletek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), mint nyomdaipari termékek.

 35    Reklámozás; marketing, piackutatás és ezzel kapcsolatos egyéb ügyletek; kereskedelmi ügyletek

bonyolítása; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése;

export-import ügynökségi tevékenység; ügynökségi tevékenység; üzletszervezési- és bonyolítási tanácsadás

boltok, üzletek, áruházak, raktárbázisok, telepek üzemeltetéséhez és ezzel összefüggő franchise-rendszerek

működéséhez; képviseleti tevékenységek; konzultáció üzletvezetéshez; könyvelés; szakértői vélemény-nyújtás

ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletvezetési és irányítási kérdésekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás,

vezetésben nyújtott támogatás (kereskedelmi vagy ipari) vállalatoknál; optikai berendezések és felszerelések;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 8. szám, 2020.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M976



optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek fémből és műanyagból; szemlencsék;

szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék; szemüvegtokok, szemüvegláncok;

tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok

(számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok

(elektronikusan letölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében

 számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei és kereskedelme.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; újságok, hetilapok, folyóiratok,

évkönyvek és eseti lapkiadások, könyv- és zeneműkiadás, filmgyártás, szórakoztatás, konferencia, vitafórum- és

vitaest rendezés; oktatás, továbbképzés, tanfolyamok; könyvtári és azzal kapcsolatos információszolgáltatás;

 kiadói szolgáltatások.

  42    Orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, szemészeti szűrési szolgáltatások; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 19 03191

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  CJ CORPORATION, Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Mozireklámok; hirdetési- és reklámszolgáltatások, nevezetesen mások által közzétett reklámszövegekre

vonatkozóan; hirdetési- és reklámszolgáltatások, nevezetesen harmadik személyek filmszínházakban történő

áru-és szolgáltatás reklámjaira és filmszínházakban történő filmekre vonatkozó reklámok kapcsán; árubemutatás;

hirdetési felület és hirdetési anyagok bérbeadása; reklámfilmek elkészítése; üzleti és promóciós kiállítások

szervezése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; ételek, italok és emléktárgyak kiskereskedelme;

emléktárgyak, különösen kiegészítők, csészék, poszterek, játékok kiskereskedelme; kiskereskedelmi vegyesbolti

forgalmazása hot dog, kenyér-, süteménytészta, sör-, esernyő-, baba-, pattogatott kukorica, instant tészta,

csokoládé-, feldolgozott mogyoróféle, rizs alapú rágcsálni való, ital-, póló-, papír-írószer termékeknek interneten

és elektronikus hálózati kommunikáció keresztül folytatott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

szoftverekre vonatkozóan; művészek és előadók üzleti menedzsmentje; szánházak és filmszínházak üzleti

menedzsmentje; marketing szolgáltatások; reklámanyagok megjelentetése; online megjelentetéssel kapcsolatos

előfizetések intézése harmadik személyek részére; internetes árverezés; import-export ügynökségi szolgáltatások;

telefonos központok menedzselése harmadik személyek részére; merchandising szolgáltatások; értékesítési

promóciós szolgáltatások harmadik személyek részére; kiskereskedelmi vegyesboltok; fogyasztási cikkek széles

skálájának on-line kiskereskedelmi forgalmazása; autóalkatrészek és tartozékok bolti kiskereskedelme;

kiskereskedelmi pékségek; kiskereskedelmi delikátesz szolgáltatások; kiskereskedelmi élelmiszerüzletek;

kiskereskedelmi gyógyszertári szolgáltatások; bolti kiskereskedelmi forgalmazása fogyasztási cikkek széles

skálájának; kiskereskedelmi optikai üzletek; kiskereskedelmi papír-írószer üzletek, hipermarketek által nyújtott

kiskereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen kiskereskedelmi forgalmazása konzerveknek, fagyasztott, szárított és

főtt gyümölcsöknek, zöldségeknek és konyhakész húsoknak áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; átfogó

internetes bevásárlóközpont, konkrétan online kiskereskedelmi áruházi szolgáltatások; reklámozási és

kereskedelmi információs szolgáltatások nyújtása az interneten keresztül; megrendelések adminisztratív

feldolgozása harmadik személyek részére; üzleti támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; számítógépes

adatbázis-kezelés; közvetítő szolgáltatások elektronikus kommunikáción keresztül végzett postai csomagküldő

értékesítéssel kapcsolatban, nevezetesen mások áruinak és szolgáltatásainak népszerűsítése online
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bevásárlóközpont segítségével szupermarketek; online rendelési és kiskereskedelmi szolgáltatása fogyasztási

cikkek széles választékának telefonon, telefaxon és emailen keresztül online kereskedelmi információs

címtárszolgáltatások interneten keresztülkülkereskedelmi információt nyújtó szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások feldolgozott hústermékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások konzerv, fagyasztott,

szárított vagy főtt gyümölcs- és zöldségtermékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások liszt és gabona

alapú készítményekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások hal- és kagyló/rák konzervekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi szolgáltatások feldolgozatlan gabonafélére vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások friss

gyümölcsökre és zöldségekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások emberi fogyasztás céljára szolgáló élő

halakra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások öntetekre, szószokra vonatkozóan; kiskereskedelmi

szolgáltatások gyümölcsitalokra és gyümölcslevekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikai

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökre vonatkozóan; kiskereskedelmi

szolgáltatások babalapú rágcsálni valókra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások gabonaalapú feldolgozott

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások vegyi (mesterséges) ízesítőszerekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi szolgáltatások cukrászsüteményekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások étkezési

lisztekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások állateledelekre vonatkozóan; kiskereskedelmi

szolgáltatások fagyasztott cukrásztermékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások gabonaalapú rágcsálni

valókra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások gombócokra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások

tengeri alga-alapú rágcsálni valókra vonatkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások háztartási tisztítószerekre

 vonatkozóan.

 ( 210 ) M 19 03320

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  New Era Cosmetics Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) NICODOREND

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású fogkrémek.

 ( 210 ) M 19 03425

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Nagy Péter, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kutyaszállító bokszok, kutyafekhelyek, kutya játékok, felszerelések (póráz, nyakörv, hám), kutyaruházati

termékek kis- és nagy kereskedelme; kutyaszállító bokszok, kutyafekhelyek, kutya játékok, felszerelések (póráz,

 nyakörv, hám), kutyaruházati termékek bérbeadása, kölcsönzése.

  41    Kutyakiképzés, kutyákkal való bánás oktatása.

  43    Kutyanapközi működtetése; kutyapanzió működtetése.

 ( 210 ) M 19 03451

 ( 220 ) 2019.11.12.

 ( 731 )  FremantleMedia Limited, London (GB)

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

 ( 541 ) AZ ÁLARCOS ÉNEKES

 ( 511 ) 9    Filmek (mozgókép); animációs filmek/rajzfilmek; mozifilmek; mágneses felvételek; optikai felvételek;

magneto-optikai felvételek; félvezető technikával rögzített felvételek; audiovizuális oktató berendezések;
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interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; multimédiás lemezek;

multimédiás felvételek; lézerolvasóval olvasható lemezek; videó-diszkek; számítógépi szoftver;

számítógép-programok; digitális felvételek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép,

adatok és információ rögzítésére; készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és

lejátszására; floppylemezek; hangfelvételek; műsoros lemezek/diszkek; felvételek rögzítésére alkalmas

lemezek/diszkek; kompakt lemezek/diszkek; hangszalagok; hangkazetták; videószalagok; lézer lemezek; kompakt

lemezek interaktív CD ROM-ok; digitális videólemezek/diszkek (DVD-k); játékszoftverek mobiltelefonokon és

celluláris telefonokon történő használatra; műsoros kompakt lemezeken, DVD-ken és más elektronikus és

digitális adathordozókon rögzített játékok; multimédiás lemezek; multimédiás felvételek; videólemezek;

elektronikus könyvek és publikációk; multimédiás publikációk; videó publikációk; hologramok, multimédiás

 elektronikus publikációk (letölthetők), elektronikus publikációk (letölthetők).

 38    Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádió műsorszórás; szatellit televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefon kommunikációs szolgáltatások; interaktív telefonos szolgáltatások; telefon üzenetküldő

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádiófrekvencián, telefonon, az interneten, globálishálózaton,

 kábelen, műholdon, mikrohullámú és elektronikus rendszereken keresztül.

 41    Szórakoztatás és oktatási/nevelési szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; televízión, az interneten, mobil

eszközökön és más terjesztési felületeken terjesztett TV sorozatok útján történő szórakoztatás; szórakoztatás,

nevezetesen, televíziósjáték show sorozatra vonatkozó tartalmat nyújtó weboldal biztosítása; online és

mobiltelefonon vagy távközlési hálózatokon keresztül elérhető, nem letölthető interaktív számítógépes játékok

biztosítása; versenyek, játékok, vetélkedők, szórakoztató programok és sportesemények szervezése; show

műsorok, élőelőadások és nézők részvételével lebonyolított események szervezése, bemutatása és produkciója;

játékok biztosítása mobil vagy számítógépes hálózatokon keresztül; interaktív hangfelismerő játékok és

vetélkedők; telefonon és mobiltelefonon keresztül nyújtott versenyek és vetélkedők; telefonos vetélkedők

lebonyolítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok

és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és

számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok

online szolgáltatása; nyereményjátékok és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és oktatási-nevelési

 tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és számítógéphálózatokon keresztül történő biztosítása.

 ( 210 ) M 19 03471

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  K-MED Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Papcsák Ügyvédi Iroda (dr. Trencsán Gábor), Budapest

 ( 541 ) SASSZEMKLINIKA

 ( 511 )   44    Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03586

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Hydrostella Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Ollé György, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés.

 ( 210 ) M 19 03658
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 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Reichardt Tamás Gábor, Csongrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, sportruházat.

  28    Testnevelési és sportcikkek, küzdősport védőeszköz.

 ( 210 ) M 19 03759

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  K-MED Orvosi és Üzemorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Papcsák Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SMILE LÉZERKEZELÉS

 ( 511 )   44    Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03836

 ( 220 ) 2003.10.02.

 ( 731 )  Adapta Color, S.L., Benicarlo (ES)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, tinktúrák, kencék, lakkok; kötőanyagok, szikkatívok [szárítóanyagok] és higítók, a fentiek

mindegyike festékekhez és lakkokhoz; festékek por formájában; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; rozsda elleni

tartósítószerek (2) (festékekhez hasonlóak); színezékek; marószerek, maróanyagok; nyers természetes gyanták;

 fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

 ( 210 ) M 19 03852

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Ludvig Szabolcs, Halásztelek (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Sushi, okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; rizs; okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; ramen [japán

tésztaalapú étel]; sóba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; szójaszósz; szusi; tavaszi tekercs; tea alapú italok; udon

[japán metélt]; rizs alapú ételek; rizses tésztaalapok; főként rizst tartalmazó ételek; wasabipor [japán tormából];

japán fűszerbors por [sansho por]; japán fűszertorma por [wasabi por]; japán piskóta (kasutera); gyuhi [rizsből

készült japán édesség]; mochi-gashi [rizsből készült japán sütemény]; taijaki (hal formájú, különböző

töltelékekkel töltött japán sütemény); japán stílusú gőzölt sütemények (mushi-gashi); fűszeres készítmények

ételekhez; gyömbér, ecet, rizs-ecet, szójaszósz, rizs, tea és torma; ételek, nevezetesen rizskrémes keverék;

salátaöntetek, teriyaki szósz, ponzu szósz, barbecue szósz, tésztaszósz, wasabi szósz, rizsfűszerek, rizs és búza

 tészta, - fűszeres ételek.

  39    Éttermi ételszállítás; étel házhozszállítás; tengeri ételek hűtött tárolása.

 43    Sushi éttermi szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; vendéglátás; udon és sóba

éttermek szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; éttermi foglalási

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; japán

ételek készítése azonnali fogyasztásra; étel- és italellátás; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; étel- és
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italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvihető ételekkel

kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; elvitelre készített ételekkel és italokkal

 kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03856

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 ) POP-TERS BALL

 ( 511 )   28    Etetőanyagok horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat].

 ( 210 ) M 19 03857

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Top-Fish 2001 KFT, Veszprém (HU)

 ( 541 ) SMOKE BALL

 ( 511 )   28    Etetőanyagok horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat].

 ( 210 ) M 19 03893

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  HLBS s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati 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).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 19 03894

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  HLBS s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Budapest

 ( 541 ) HLBS NETWORK

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati 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).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más
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gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 19 03908

 ( 220 ) 2019.12.27.

 ( 731 )  Movie Set Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; színházi- és filmdíszletek elemeinek javítása, színházi- és filmdíszletek, illetve azok elemeinek

 össze-, valamint szétszerelése.

 ( 210 ) M 20 00002

 ( 220 ) 2020.01.02.

 ( 731 )  Cyber-Elektronic Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) CyberCon

 ( 511 )  3    Vegyi tisztító készítmény háztartási célokra; vegyi tisztító készítmény (klíma tisztító spray).

6    Fémépítmények (tartók); fémkonzolok; fémszerelvények építményekhez; rézcsövek; rézgyűrűk; szigetelt,

 lágy rézcső.

 11    Elektromos fűtőberendezések; hőcserélők; szellőző légkondicionáló berendezések; ventilátorok

 (légkondicionáló berendezések részei).

 ( 210 ) M 20 00008

 ( 220 ) 2020.01.02.

 ( 731 )  Mátravölgyi Katalin, Esztergom (HU)

 ( 541 ) ÉLETMÁTRIX

 ( 511 )   44    Pszichológiai szolgáltatás; távgyógyászati szolgáltatások; természetgyógyászati tanácsadási szolgáltatás.

 45    Spiritiszta szolgáltatás; spirituális irányítás; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; asztrológiai és

 spirituális szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00013

 ( 220 ) 2020.01.06.

 ( 731 )  Tattoo & Plastic Project Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szépségversenyek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; partik tervezése (szórakoztatás); show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai); szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás).

 ( 210 ) M 20 00036
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 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  Timac Agro Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Szladics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00058

 ( 220 ) 2020.01.10.

 ( 731 )  Eucalyptus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 00118

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
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vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása;

szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós

reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebésségű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

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

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

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

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videok

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
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biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 00153

 ( 220 ) 2020.01.20.

 ( 731 )  dr. Szabó Dániel Viktor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Madármentés-lélekmentés

 ( 511 )  41    Gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek

intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; természetvédelemhez kapcsolódó

 oktatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00214

 ( 220 ) 2020.01.24.

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 ) Báthory

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok; hús; hús, tartósított; hentesáruk;

sonka; húskonzervek; angolszalonna; disznóhús; disznózsír; máj; májpástétom; pacal; sózott hús; zsírok, étkezési;

 zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 ( 210 ) M 20 00221

 ( 220 ) 2020.01.25.

 ( 731 )  Kubisch Ildikó, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások].

 ( 210 ) M 20 00239

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Molnár Ádám, Sajópálfala (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Izzók.

  28    Vadász és halász felszerelések, etetőanyagok horgászathoz.

 ( 210 ) M 20 00246

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)
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 ( 740 )  Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ketzo

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

  45    Jogi szolgáltatások; asztrológiai konzultáció.

 ( 210 ) M 20 00252

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyar Diplomáciai Akadémia

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás.

  42    Tudományos kutatás, szakszövegek írása.

 ( 210 ) M 20 00253

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Hello Ketzo Korlátolt Felelősségű Társaság, Sátoraljaújhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

  45    Jogi szolgáltatások; asztrológiai konzultáció.

 ( 210 ) M 20 00255

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Kutasi Viktória, Budapest (HU)

 ( 541 ) KUTASI MENTÁL MÓDSZER

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 20 00257

 ( 220 ) 2020.01.28.

 ( 731 )  Bikics Barbara, Budapest (HU)

 Valtner Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Poharak papírból vagy műanyagból.

  33    Koktélok.

  43    Koktélbárok.

 ( 210 ) M 20 00271

 ( 220 ) 2020.01.29.

 ( 731 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dörmi, hűséges barát a felfedezésekben

 ( 511 )  30    Sütőipari termékek, készítmények gabonafélékből; gabonakészítmények reggelire; kenyér; piskóták; édes

vagy sós kekszek; rágcsálnivalók; kekszfélék; tészták; ostyák; gabonaszeletek; gofrik; sütemények; édességek;

morzsák; kekszes vagy cukrászati tészták; cukrásztermékek; ehető jég, nevezetesen fagylalttermékek; desszertek;

 fagyasztott sütemények és desszertek; hűtött sütemények és desszertek.
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 ( 210 ) M 20 00272

 ( 220 ) 2020.01.29.

 ( 731 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó; kakaó és csokoládé alapú italok és készítmények ilyen italok készítéséhez; csokoládé, nem

gyógyhatású édességek, különösen csokoládés édességek és cukros édességek; sütemények, ostyák, kekszek,

tészták, sajttorták, sült és tésztatermékek; gabonakészítmények; ehető jégkrémek, nevezetesen fagylalttermékek,

 fagyasztott édességek és desszertek; hütött édességek és desszertek;csokoládékrémek.

 ( 210 ) M 20 00291

 ( 220 ) 2020.01.30.

 ( 731 )  VSSB Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) _VOIS

 ( 511 ) 9    Telekommunikációs, telefonos és kommunikációs készülékek és eszközök; rádiótelefonok, mobil és

vezetékes telefonok; mobiltelefonok; hordozható távközlési készülékek; okostelefonok; telefontokok; headsetek

telefonokhoz; mobil, kézi vagy tablet számítógépek; hordható elektronikus telekommunikációs és számítógépes

eszközök; adatkommunikációs berendezések és eszközök; hangfeldolgozó rendszerek; számítógéphálózati és

adatkommunikációs berendezések; mobil adatberendezések; adatfeldolgozó rendszerek; elektronikus adatbázisok;

digitális telefon platformok és szoftverek; számítógép hardverek telekommunikációhoz; távközlési hálózatok;

modemek; hálózati routerek; szélessávú berendezések; dekóderek; interaktív műsorújságot és/vagy televízió- és

audio műsorok felvételére szolgáló egységet tartalmazó szet top doboz berendezések; műholdas, földi vagy

kábeles műsorszórás fogadására szolgáló elektromos és elektronikus berendezések; készülékek és eszközök

kódolt adatok, szöveg, hang, grafikus képek vagy videó vagy ezek kombinációjának formáját öltő adatok

feldolgozására, átvitelére, tárolására, naplózására, vételére és visszanyerésére; vezeték nélküli kézi egységek és

eszközök; elektromos és elektronikus távvezérlő berendezések; kézi számítógépek [PDA]; elektronikus érzékelők

beleértve lépésszámlálók, magasságmérők és mérlegek; vonalkódolvasók és gyorsreagálású kódolvasók és

szkennerek; audio és video felvételek; hordozók információk, adatok, képek és hang tárolására; számítógépes

adatbázisból, az internetről vagy más elektronikus hálózatról biztosított digitális médiatartalom (letölthető),

többek között filmek, televízióműsorok, rádióműsorok, videók, zenék, szövegek, adatok, képek, grafikák és

csengőhangok; műholdas adóvevő készülékek és eszközök; számítógépes- és videojátékok, beleértve a letölthető

játékokat; on-line módon számítógépes adatbázisokból, az internetről vagy más elektronikus hálózatokból

rendelkezésre bocsátott elektronikus kiadványok (letölthető); géppel olvasható média; számítógépes adatbázisból,

internetről vagy egyéb elektronikus hálózatból biztosított, letölthető digitális audio-, videotartalmak és adatok;

akkutöltők a telekommunikációs készülékekkel való használatra; elemek; akkumulátoros tartalék tápegységek;

perifériás berendezések televíziókhoz és számítógépekhez; számítógépek, beleértve a laptop és notebook

számítógépeket; elektronikus személyi szervezők; elektronikus és műholdas navigációs és helymeghatározó

berendezések és felszerelések, beleértve a globális helymeghatározó rendszereket; íróasztalra vagy gépkocsiba

szerelt, hangszóróval egybeépített egységek, hogy a telefonhoz ne kelljen kézzel hozzányúlni; autós telefonkagyló

tartók; oktatási készülékek és eszközök; mérő-/számlálóműszerek és -berendezések; intelligens mérőórák;

kitöltetlen és újra felvett mágneskártyák; mikroprocesszort tartalmazó kártyák; telefonkártyák; hitel-, betéti-, és

fizetőkártyák; kódolt kártyák; számítógépes szoftverek, köztük számítógépes adatbázisból, az internetről vagy

más elektronikus hálózat útján beszerzett számítógépes szoftverek; adatkommunikációs szoftverek; alkalmazási

szoftverek, köztük mobiltelefonokhoz való alkalmazási szoftverek; számítógépes szoftver alkalmazások

(letölthető); számítógépes szoftverek vezeték nélküli adatkommunikációhoz; számítógépes szoftverek és

alkalmazási szoftverek beszédhang, adatok, naptárbejegyzések és tartalmak szinkronizálásához, átviteléhez és
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megosztásához egy vagy több elektronikus kézi egység között, alkalmazások, kézi elektronikus eszközök

vásárlásához és biztonságos, titkosított vásárlásokhoz; számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes

szoftverek audio, video, grafika, szöveg és adatok jelfolyamként való átviteléhez, titkosításához és tárolásához

kommunikációs hálózatokon; számítógépes szoftverek központ nélküli hálózatba szervezés és fájlmegosztás

lehetővé tételéhez; keresőgép szoftverek; számítógépes szoftverek információkat és audioadatokat elektronikus

kommunikációs hálózatokon megosztó számítógép-felhasználók közötti kommunikáció lebonyolításához és

koordinálásához; szoftverek interaktív televíziózáshoz; kép és video szerkesztő szoftverek, beleértve a mobil

eszközökhöz használatos szoftveralkalmazásokat; személyazonosító szoftverek; szoftverek emberek

beléptetéséhez, videó ellenőrzéséhez és jelenlétük érzékeléséhez; számítógépes biztonságra szolgáló szoftverek,

beleértve víruskeresőket, a tűzfalakat, a spam-szűrőket, a kémprogram szűrőket, a web szűrést; behatolásérzékelő

szoftverek; virtuális magánhálózati szoftverek; számítógépes szoftverek erőnléttel, testzsírral,

testtömeg-indexszel, alvási szokásokkal, helyszínekkel, hozzáállással, időjárási és hőmérsékleti adatokkal

kapcsolatos információk vételére, feldolgozására, továbbítására és megjelenítésére; egészség- és

fitneszprogramok nyomon követésével, teljesítésével és motiválással kapcsolatos információk kezelésére szolgáló

számítógépes szoftverek; lopásgátló készülékek (a járművekhez valók kivételével); összeütközés elleni érzékelők

járművekhez; ingó vagyon helymeghatározására szolgáló készülékek és berendezések; ingó vagyonról

információt küldő és fogadó berendezések; elektromos készülékek és háztartási készülékek távirányítására

szolgáló berendezések és készülékek; riasztóberendezések és -készülékek; műholdas helymeghatározás és

navigációs rendszerek; számítógépes szoftverek mobil eszközökre illetve ezekről való letöltésére és frissítésére

szolgáló rendszerek; elektronikus és biometrikus készülékek és berendezések belépés ellenőrzéshez; emberek

azonosítására szolgáló készülékek; zártláncú televíziós rendszerek; kamerák, televíziós kamerák és videofelvevők

zártláncú televízióhoz; optikai és fényképészeti készülékek; elektromos berendezések sebesség méréséhez;

elektronikus útmérő készülékek; elektronikus tachométerek; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

kilométerszámlálók járművekhez; elektromos vagy elektronikus érzékelők járművekhez; elektronikus érzékelők,

szenzorok; szirénák; elektromos zárak járművekhez; távirányító készülékek; elektronikus járműkulcsok; kulcs

nélküli elektronikus nyitó-és indítórendszerek járművekhez; gépjármű ajtajainak, csomagtartójának,

motorháztetejének, tetőablakának automatikus nyitó- és zárórendszere; motorkerékpár bukósisakokba integrált

kommunikációs készülékek; GPS-berendezések; berendezések a gépjármű helyzetének meghatározásához és

jelzéséhez, helymeghatározáshoz, útválasztáshoz, idő- és közlekedési helyzetekhez, sürgősségi járművek és

veszélyességi körülmények jelenlétéhez; gépjárművek közötti és közúti infrastruktúrákkal való kommunikációt

biztosító rendszerek; talajfelfestést érzékelő készülékek; gépjármű-távirányító rendszer és eszköz; holttérfigyelő

és sávváltást segítő rendszer; fedélzeti számítógépek gépkocsikhoz; fedélzeti elektromos, elektronikus vagy

optikai felszerelések járművekhez, beleértve a szárazföldi járműveket; fedélzeti diagnosztikai rendszerek és

távirányítású diagnosztikai rendszerek járművekhez; számítógépes szoftverek járművekre illetve ezekről való

letöltésére és frissítésére szolgáló rendszerek; adatok érzékelésére és/vagy járművek és távoli egységek közötti

adatcserére szolgáló eszközök, biztonsági célra; parkolást segítő, akadályérzékelő eszközök gépjárművekbe;

parkolást segítő, tolató és holttérfigyelő érzékelő rendszerek és riasztók; előzetes ütközésérzékelő és

ütközéselkerülő rendszer; elektronikus indításgátlók; járművek érintőképernyős számítógépes rendszerei;

járművek távoli helymeghatározására szolgáló eszközök; óraszíjak okostelefonokkal való adatkommunikációhoz;

letölthető szoftverek promóciós és demonstrációs célokra, a távközlési berendezések testreszabott

 kijelzőképeihez.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások telefonok, mobil

mobiltelefonok, okostelefonok, mobil digitális eszközök, telekommunikációs eszközök, számítógépes szoftverek,

számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózatok kapcsán és kellékek a fent említett árukhoz, set-top

dobozok és modemek, távközlő berendezések, eszközök és tartozékok; mások javára különféle távközlési és

informatikai szolgáltatások összegyűjtése abból a célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és

megvásárolhassák azokat a szolgáltatásokat; telefon-válaszolást és üzemelést kezelő szolgáltatások; termékek és

szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; különféle kommunikációs és távközlési
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berendezések, műszerek és szoftverek összegyűjtése mások javára, hogy a vásárlók kényelmesen

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, beleértve az ilyen szolgáltatások online biztosítását

számítógépes adatbázisból, internetről vagy egyéb elektronikus hálózatokból; mások megbízásából többféle

szolgáltatás egy helyre gyűjtése a szórakoztatás, a divat, életmód, zene, sport, hírek, aktuális ügyek, üzlet,

pénzügyek, kereskedelem, technológia, tudomány, természet, ipar, szállítás, művészet, történelem, utazás és

kultúra, játékok és szerencsejátékok, film és navigáció területén, lehetővé téve, hogy a felhasználók kényelmesen

megtekinthessék és kiválaszthassák ezeket a szolgáltatásokat; mások megbízásából letölthető digitális

médiatartalom, többek között szoftverek, szoftveralkalmazások, filmek, televízióműsorok, rádióműsorok, videók,

zene, szöveg, adatok, képek, grafikák és csengőhangok egy helyre gyűjtése abból a célból, hogy a vásárlók

kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; mások megbízásából szolgáltatók,

nevezetesen letölthető digitális médiatartalom, többek között szoftverek, szoftveralkalmazások, filmek,

televízióműsorok, rádióműsorok, videók, zene, szöveg, adatok, képek, grafikák és csengőhangok interneten vagy

távközlési hálózatokon vagy adatfolyamon keresztüli szolgáltatóinak egy helyre gyűjtése abból a célból, hogy a

vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket a szolgáltatásokat; áruk és áruféleségek

potenciális vevőinek tájékoztatása, nekik szóló tanácsadás; hűség vagy ösztönző programokkal kapcsolatos

adminisztráció; hűségkártya szolgáltatások; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; áruk szolgáltatásával és promóciójával, valamint áruk kiválasztásával és

bemutatásával kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; információk összeállítása és rendszerezése számítógépes

adatbázisokba és online kereshető adatbázisokba; adatraktározási és -visszakeresési szolgáltatások;

internetszolgáltatások, nevezetesen globális számítógépes hálózaton elérhető információk, helyek és egyéb

erőforrások mutatóinak létrehozása mások számára; címtárak összeállítása, beleértve az üzleti és kereskedelmi

címtárak számítógépes adatbázisban, interneten vagy egyéb elektronikus hálózatban való megjelentetésre;

globális számítógépes hálózatokon elérhető információ, helyek és egyéb források keresése, böngészése és

visszakeresése mások számára; globális számítógépes hálózaton a felhasználó választása szerint nyújtott

információ tartalmának rendszerezése; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; adatbázis és

adatfeldolgozási szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; adatgyűjtés; üzleti adatelemzési szolgáltatások; üzleti

promóciós, kutatási, menedzsment-, adminisztrációs, segítségnyújtási és információs szolgáltatások; üzleti

stratégiai és tervezési szolgáltatások; gazdasági előrejelzési, marketing-, piackutatási, piacelemzési és -felmérési

szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; statisztikai információk összeállítása; kereskedelmi információk

szolgáltatása; reklámanyagok terjesztése mások megbízásából vezeték nélküli hálózaton, telekommunikációs

eszközökön vagy számítógépes világhálózaton keresztül; reklámozási szolgáltatások televízió, rádió és

elektronikus média segítségével; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telematikai, telefonos vagy számítógépes

szolgáltatások [internet] előfizetésének megszervezése; előfizetés tv-csatornára; árverések szervezése távközlési

hálózatokon keresztül; e-kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen, információnyújtás termékekről

telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és értékesítési célokra; nyilvánosság és eladásösztönzés

telekommunikációban kínált és rendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban; telefonon keresztül

biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonos üdvözlő- és recepciós szolgáltatások megszervezése;

számítógépes adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások; üzleti

 címtárszolgáltatások biztosítása; online zenei adatfolyamatos sugárzási szolgáltatások előfizetéseinek intézése.

 36    Bankszolgáltatások, köztük otthoni, mobiltelefonos, internetes és távolból igénybe vehető

bankszolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; biztosítási és pénzügyi szolgáltatások, beleértve az

interneten és más elektronikus hálózaton nyújtott ilyen szolgáltatásokat; elektronikus úton történő tranzakciók

(fizetési szolgáltatások); vezeték nélküli távközlési eszközökön és készülékeken keresztül nyújtott fizetési

szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások nyújtása, beleértve a pénzösszegek elektronikus átutalásának

szolgáltatásait és az online tranzakciós lehetőségeket; leértékelési szolgáltatások, köztük

diszkontkártya-szolgáltatások; zsetonok, utalványok, pontok és pénzvisszafizetési nyugták kiadása, gyűjtése és

visszavásárlása; bankkártya szolgáltatások; debitkártya szolgáltatások; elektronikus pénzátutalási szolgáltatások;
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biztosítási, finanszírozási és garancia szolgáltatások távközlési eszközökkel, kommunikációs készülékekkel és

műszerekkel kapcsolatban; távközlési és kommunikációs készülékekkel és műszerekkel kapcsolatos

garanciaszolgáltatások; befektetési és alapkezelési információk nyújtása; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek;

ingatlanügyletek; alapok és befektetések adminisztrációja; értékpapír, részvény és kötvény információs és

ügynökségi szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi és monetáris szolgáltatások,

köztük jótékonysági adománygyűjtés és támogató szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági

adományok; jótékonysági alapok felosztása és allokálása; információs és tanácsadási szolgáltatások nyújtása

pénzügyekkel kapcsolatban, beleértve az ilyen szolgáltatások számítógépes adatbázisból, internetről vagy más

elektronikus hálózatról keresztül történő nyújtását; információk és tanácsadás biztosítása az árucikkek és

termékek leendő vásárlóinak számára, mindezek fizetési határidőkkel és biztosítással kapcsolatban; pénzügyi

információs szolgáltatások biztosítása számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés segítségével; biztosítási

 szolgáltatások mobiltelefonokhoz; telefonon keresztüli banki szolgáltatások.

 38    Távközlés; mobil- és vezetékes távközlési, műholdas távközlési, mobil távközlési, rádió- és mobiltelefonos,

rádió faxos, rádiós személyhívó és rádiókommunikációs szolgáltatások; hangüzenet szolgáltatások;

beszédközvetítő szolgálatok és hangposta szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;

telekommunikációs, rádiós, rádiótelefonos és rádiós fax készülékek kölcsönzése, lízingelése és bérbeadása;

távközlési létesítmények kölcsönzése; telefonvonalak bérbeadása; adatkommunikáció rádió, távközlés és műhold

segítségével; rádióadás és vétel; kommunikációs szolgáltatások műholdon, TV-n és/vagy rádión keresztül;

beszédkommunikációs szolgáltatások átadása és fogadása; "hang-interneten-át"; protokoll-szolgáltatások;

kommunikációs és távközlési szolgáltatások biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül;

telefonos, mobiltelefonos üzenetek összegyűjtése és továbbítása; hang, adatok és képek küldése és fogadása;

üzenetrögzítő szolgáltatások mások számára; automatikus telefonszolgálat; személyes számozási szolgáltatások;

helyettesítő telekommunikációs készülékek kölcsönzése meghibásodás, elvesztés vagy ellopás esetén;

internetszolgáltatás, nevezetesen internethozzáférési szolgáltatások; ISP szolgáltatások; információ

telekommunikációja (beleértve weboldalak), számítógépes programok és bármely más adat; e-mail

szolgáltatások; széles sávú szolgáltatások nyújtása; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; vezeték

nélküli telefonálás; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; internetes portál szolgáltatások; telefonszámokkal

[telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; helyalapú telekommunikációs szolgáltatások nyújtása

telekommunikációs készülékekhez; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a

biztonságos kommunikációs csatornák használatát; telefonos és telekommunikációs készülékekkel és eszközökkel

kapcsolatos, vagy azokat azonosító információk nyújtása; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; adat interchange szolgáltatások; távközlési adatátvitel; adat áramoltatás;

digitális médiatartalom, többek között filmek, televízióműsorok, rádióműsorok, videók, zene, szöveg, adatok,

képek, grafikák és csengőhangok adatfolyamos átvitele az interneten vagy távközlési hálózaton keresztül;

digitális médiatartalom, többek között filmek, televízióműsorok, rádióműsorok, videók, zene, szöveg, adatok,

képek, grafikák és csengőhangok kézbesítése az interneten keresztül vagy távközlési hálózaton keresztül;

adatátviteli szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési szolgáltatások; rádiós vagy televíziós

műsorok sugárzása vagy átvitele; digitális audio-, video- és multimédiás tartalom továbbítása távközlési eszközök

segítségével; hang- és videoállományok elektronikus továbbítása számítógépes és egyéb elektronikus és

kommunikációs hálózatokon keresztül; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása;

digitális zene közvetítése távközlés útján; hozzáférés biztosítása közösségi hálózatépítési weblapokhoz; teletext

szolgáltatások, videotext szolgáltatások, telex szolgáltatások, videokommunikációs szolgáltatások, interaktív

video szöveg szolgáltatások; üzenő szolgáltatások, név szerint üzenetek küldése, fogadása és továbbítása szöveg,

hang, grafikus képek vagy videó vagy ezek kombinációja formájában; egységesített üzenő szolgáltatások;

hangposta szolgáltatások; adathálózattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások;

videotelefon szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz;

üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; számítógépes kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus konferencia szolgáltatás nyújtása és üzemeltetése; hozzáférési idő rendelkezésre
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bocsátása és bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz, számítógépes hirdetőtáblákhoz, számítógépes

hálózatokhoz, interaktív számítógépes kommunikációs hálózatokhoz, különféle témájú elektronikus

kiadványokhoz, kereskedelmi és szolgáltatási katalógusokhoz és információkhoz és számítógépesített kutatási és

referencia-anyagokhoz; hozzáférés biztosítása oktatási tartalomhoz, weboldalakhoz és portálokhoz;

kommunikációs szolgáltatások elektronikus eszközök távvezérléséhez; kommunikációs hálózatok intelligens

fogyasztásmérési rendszerekhez; kommunikációs szolgáltatások vészhívások és -üzenetek továbbításához; adatok

és dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével;

jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs

rendszereken keresztül; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való

hozzáférés biztosítása; kommunikációs létesítmények rendelkezésre bocsátása digitális adatok cseréjéhez; adatok

közlése távközlési eszközökkel; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; hang-, kép- videó- és

adatjelek átvitele; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; elektronikus

adatcsere-szolgáltatások; e-mailes adatszolgáltatás; adatkommunikációs és közvetítési szolgáltatások;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;

információszolgáltatás távközlési ügyekben, elektronikus távközlési kapcsolatok létrehozása; telekommunikációs

gateway szolgáltatások; interaktív távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások; konzultáció

telekommunikáció területén; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; elektronikus fizetési szolgáltatások

nyújtása, beleértve a pénzösszegek elektronikus átutalásának szolgáltatásait és az online tranzakciós

 létesítményeket.

 42    Szoftverinterfészek biztosítása adatbázisokhoz, internethez vagy más elektronikus hálózatokhoz való

személyre szabott hozzáférés biztosításához; szoftveralkalmazások biztosítása számítógépes adatbázisokon,

interneten vagy más elektronikus hálózatokon keresztül; kiszolgálói (hosztolási) szolgáltatások; digitális

tartalmak, ideértve az online naplók és blogok tárhely szolgáltatása az interneten; szerver hosting, szerver bérlés;

weblapok és számítógépes adatbázisok bértárolása; címjegyzék-, naptár- és naplószolgáltatások biztosítása;

számítógépes szoftverek és programok karbantartása és frissítése; online számítógépes szolgáltatás; felhőalapú

számítástechnika; számítógépek kölcsönzése; tervezés, rajzolás és bérírás, mind internetes weboldalak

készítéséhez; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógép-programozás és szoftvertervezés; szoftverek

telepítése, karbantartása és aktualizálása; weboldalak készítése és karbantartása; információtechnológiai támogató

szolgáltatások; mások weboldalainak fogadása és tárolása; áruk és termékek potenciális vevőinek tájékoztatása,

nekik szóló műszaki jellegű tanácsadás; online, számítógépes világhálózatról vagy az internetről szolgáltatott,

számítógépes hardverekkel vagy szoftverekkel kapcsolatos tájékoztatás; keresőrendszerek működtetése;

kommunikációs rendszerek tervezése; szoftver mint szolgáltatás; alkalmazásszolgáltatás [ASP], nevezetesen

mások számítógépes szoftveralkalmazásainak tárolása; szoftverek, köztük mobileszközökön használatos

szoftveralkalmazások tervezése; tájékoztató szolgáltatások, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások

számítógépekkel és információs technológiával kapcsolatban; online vitafórumok tervezése, kezelése és

monitorozása; kutatás és fejlesztés [szolgáltatások]; új termékekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; technológiai

kutatás; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatás; hálózati rendszerek

felügyelete a távközlési szolgáltatások területén; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; biztonsági szolgáltatások számítógépes hálózatokhoz, számítógépes hozzáféréshez és számítógépes

tranzakciókhoz, beleértve az elektronikus eszközöket vezeték nélküli hálózatokon és/vagy mobil távközlési

eszközökön keresztül; elektronikus információk, beleértve az adatok és számítógépes programok átalakítása

(fizikai átalakításuk kivételével); adatraktározás; adatbányászat; számítógépes adatbázisok tervezése; elektronikus

adatfeldolgozó rendszerek tesztelése; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; podcastok hosztolása;

időosztási szolgáltatások adatfeldolgozó berendezésekhez; számítógépes programozás távközléshez;

adatbiztonsági szolgáltatások [tűzfalak]; adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adatok

helyreállítása; nem helyszíni biztonsági mentés; digitális adattömörítés; nem letölthető számítógépes szoftverek

ideiglenes használatának lehetővé tétele online naplók és blogok készítéséhez és megjelentetéséhez;

telekommunikációs technológiai tanácsadás; távközlési készülékek és berendezések tervezése; távközlési
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hálózatok keresőmotorjainak fejlesztése, karbantartása és frissítése; telefonok, beleértve mobil telefonok

tervezése; időjárási információ biztosítása telefonon keresztül; internet-kávézó szolgáltatásai; weboldal tervezés,

készítés; internetes keresőmotorok biztosítása; szoftverek bérbeadása internetes hozzáféréshez; szoftverek

karbantartása internet-hozzáféréshez; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása

kommunikációs hálózatokon, intraneteken és az interneten keresztül; szoftveradatbázisok frissítése;

adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes

hálózatok megfigyelése; adatbányászati és adatanalizálási szolgáltatások; forgalmi és utazási információkat

tartalmazó adatbázisok létrehozása, fenntartása és frissítése; számítógépes szoftverek letöltése és frissítése

elektromos és elektronikai berendezésekhez, beléptető létesítményekhez, biometrikus beléptető készülékekhez és

berendezésekhez, zártláncú televíziós rendszerekhez, kamerákhoz, televíziós kamerákhoz és zárt láncú televíziós

videó felvevőkhöz, optikai és fényképészeti berendezésekhez; számítógép biztonságági szoftverek letöltése és

feltöltése, magában foglalva víruskeresőket, tűzfalakat, kéretlen levelek elleni és kémprogramok elleni

védekezést, webszűrést, behatolás-érzékelő szoftvereket (IDS) és virtuális magánhálózati szoftvereket VPN);

telepítési, javítási és karbantartási rendszerek a járművekről és járművekre történő számítógépes szoftverek

letöltéshez és frissítéshez, számítógépes programok a gépjárműipar részére; távközlési technológiával kapcsolatos

szaktanácsadás; nem letölthető számítógépes szoftverek szolgáltatása promóciós és demonstrációs célokra, a

távközlési berendezések testreszabott kijelzőképeihez; digitális tartalmak, többek között más szoftver

alkalmazások biztosítása számítógépes adatbázisból, az internetről vagy más elektronikus hálózatról

 szórakoztatási vagy oktatási célra.

 45    Szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia], többek között

szabadalmak, védjegyek, tervek, jogok, adatbázisjogok, domainnnév, kereskedelmi titkok, bizalmas információk

és szaktudás; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; technológia licenszelése; szellemi

tulajdon kezelése; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; járművek távfelügyelete, mentése diagnózisa és

ellenőrzése; ellopott vagyontárgyak felkutatása; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások; egyének védelméhez

kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; szaktanácsadás biztonsági

kérdésekben; beléptetéssel és videó megfigyeléssel kapcsolatos biztonsági szolgáltatások; előfizetői

telefonhívások figyelése és vészhelyzeti létesítmények értesítése; a felszíni közlekedés előrehaladásának

megfigyelése; forgalom felügyelése; a forgalom ellenőrzése, nevezetesen az ellenőrzésből kinyert információk

összegyűjtése és továbbítása; a felszíni közlekedés biztonsági megfigyelése; biztonsági forgalomellenőrzés;

tanácsadás és információ biztonsági megfigyeléshez és felügyelethez; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek

licenszelése; horoszkópinformációk szolgáltatása kommunikációs hálózatokon keresztül; riasztók bérbeadása;

 előfizetőktől érkező telefonhívások figyelése és segélyszolgálatok értesítése.

 ( 210 ) M 20 00301

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) AMOKIL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

 készítmények; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 20 00302

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; táplálékkiegészítők; vegyi készítmények gyógyszerészeti

 célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 20 00303

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; táplálékkiegészítők; vegyi készítmények gyógyszerészeti

 célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 20 00304

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; táplálékkiegészítők; vegyi készítmények gyógyszerészeti

 célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 20 00311

 ( 220 ) 2020.02.02.

 ( 731 )  Három Dob utca 57 Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Rosticceria della Nonna

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 00350

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Patinás Pálinka Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Szeszes italok; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok;

alkoholos esszenciák; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; égetett
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szeszesitalok; likőrök; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; cukornádalapú alkoholos italok; gyomorkeserű

 [bitter] italok; aperitifek; vodka; whisky; pálinka; rum; szaké; gin; ánizslikőr; brandy; curacao.

 ( 210 ) M 20 00351

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Hankook Technology Group Co., Ltd., Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 20 00352

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Turcsán Tamás, Pásztó (HU)

 ( 541 ) MAGOSERO

 ( 511 )  29    Étkezési olajok; aszalt gyümölcskeverékek; bevont földimogyorók; cseresznye, feldolgozva; csonthéjas

magvak étkezésre; darált mandula; dióbél; dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; dióféle-alapú szeletek

étkezési célra; ehető magvak; előkészített mandula; feldolgozott chiamagvak étkezési célra; feldolgozott

földimogyoró; feldolgozott görögdinnyemagok; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott sárgabarack;

feldolgozott tökmag; fenyőmag, feldolgozva; földimogyoró, elkészítve; földimogyoró-krém; földimogyorók;

gyümölcs alapú snackek; gyümölcsalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack

szeletek; gyümölcsök és diófélék vegyesen; gyümölcsös rágcsálnivalók; hántolt diófélék; ízesített mogyorók,

diók; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott; mandula, darált; mandula (feldolgozott -); mandula, feldolgozva;

mogyoró alapú rágcsálnivalók; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; mogyorókrémből készült kenhető

krémek, szendvicskrémek; mogyorók, elkészített; organikus mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek;

pirított diófélék; pörkölt diófélék; rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel;

rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak; pörkölt

földimogyoró; szárított diófélék; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított

 gyümölcsből készült termékek.

 ( 210 ) M 20 00353

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  dr. Benn András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Ügyvédi [barrister] szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások];

 szabadalmi ügyvédi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00356

 ( 220 ) 2020.02.05.

 ( 731 )  Compagnie Gervais Danone, Párizs (FR)
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 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) DANONE YOPRO

 ( 511 )  29    Tej, tejtermékek és azok helyettesítői; tejpor; zselésített, ízesített és habosított tej; tejalapú desszertek;

joghurtok; joghurtitalok; túrószerű sajtfajta; főleg tejből vagy tejtermékből készült italok; főleg tejből készült

tejitalok; gyümölcsös tejesitalok; erjesztett natúr és ízesített tejtermékek; növényi eredetű tejhelyettesítők;

növényi alapú vagy diófélékből készült tejtermék helyettesítők; főleg tejtermékből készült gyümölcs és zöldség

 italok; gyümölcsbefőttek; gyümölcspüré.

 30    Kakaó; csokoládé; kakaó alapú italok; csokoládé alapú italok; kávé alapú italok; tea alapú italok; pudingok;

csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; kandiscukor; cukor; puffasztott rizs;

gabonafélékből előállított készítmények; gabonapelyhek; kekszek [édesek vagy sósak]; süteménytészták;

süteményekhez való tészta; gofri; gabonapehely alapú desszertek [cukrászárú]; rizssütemény; búzadara sütemény;

riszpuding; rizs-alapú rágcsálnivalók [cukrászárú]; gabonapehely alapú rágcsálnivalók [cukrászárú]; fagylaltok és

jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek elsődlegesen joghurt felhasználásával; fagylaltok; szörbetek [fagylaltok];

fagyasztott joghurtok [fagylaltok]; ízesített, fagyasztott víz alapú fagylaltok; gyümölcsszószok; csokoládé alapú

 szendvicskrémek; mogyorókrémek; elkészített élelmiszerek szószok formájában.

 ( 210 ) M 20 00362

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  27    Falikárpitok, nem textilből.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  45    Politikai összejövetelek szervezése vallási összejövetelek szervezése vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 20 00363

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MEDSOL

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00364

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MEDSOLUTION

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00366

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Szepesi Boglárka, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Kutyasétáltató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00379

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Hamar Anita, Budapest (HU)

 Petykó Csaba Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Áron, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 00405

 ( 220 ) 2020.02.11.

 ( 731 )  BERDEM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  HÉJJA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POKITO

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00418

 ( 220 ) 2020.02.11.

 ( 731 )  Projcs Sándor, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 20 00443

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  WOLGUPO Agriconsulting Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

 ( 541 ) WOLGUPO

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00445

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  WOLGUPO Agriconsulting Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00447

 ( 220 ) 2020.02.13.

 ( 731 )  Német Zoltán, Jászszentlászló (HU)

 ( 740 )  Pap Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Enrstore

 ( 511 )  1    Szénhidrogének; szénhidrogén gázok (gáznemű szénhidrogének); szénhidrogén-vegyületek.

 4    Szénhidrogén-keverékek; szénhidrogén tüzelőanyagok, üzemanyagok.

9    Akkumulátor üvegek; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; felügyelő, ellenőrző

berendezések, elektromos; fotovillamos elemek; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló

eszközök; huzalcsatlakozók [elektromosság]; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ipari műveletek

távirányítására szolgáló elektromos berendezések; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések;

kommutátorok; kondenzátorok [elektronika]; kvantumpont fénykibocsátó diódák [OLED]; megfigyelő műszerek;

napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök; optikai szálak [üvegszálak]; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók;

precíziós mérőműszerek; reduktorok [elektromosság]; sótartalommérők, sófokolók; sűrűségmérők, denziméterek;

szabályozó berendezések, elektromos; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; termografikus kamerák; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlfeszültség

korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűzjelző készülékek; tűzoltókészülék; tűzoltó

sprinkler-rendszerek; tűzoltó szivattyúk; vákuummérők; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek];

 világító jeladók; viszkozitásmérők; vízmérők, hidrométerek; voltmérők; zavarszűrő készülékek [villamosság].

 37    Égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; építkezések

felügyelete [irányítás]; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gyárépítés; bányaművelés; kábelfektetési szolgáltatások; kazánok

tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása;

 tűzriasztók felszerelése és javítása.

 39    Energiaszolgáltatás; áramellátás; szállítás csővezetéken; vízelosztás; szénhidrogének szállításának

 megszervezése; szénhidrogének elosztásának megszervezése; szénhidrogének raktározásának megszervezése.

 40    Energiatermelés; hulladékkezelés [átalakítás]; kőolaj-feldolgozás; vízkezelés; szénhidrogének kinyerése

 gázból; szénhidrogének feldolgozása; szénhidrogén-származékok feldolgozása.

 42    Bakteriológiai kutatás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások; geológiai

kutatások; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére;
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műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral kapcsolatos kutató

szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések készítése;

szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; technológiai szaktanácsadás; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével

kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis;

 vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés.

 ( 210 ) M 20 00479

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  AD-VESZ Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció

és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
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outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő

kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; sajtófigyelés; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában

és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés,

adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing

célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra;

 reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 20 00487

 ( 220 ) 2020.02.16.

 ( 731 )  Sens Medic Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fogorvosi műszerek kölcsönzése; fogászati szolgáltatások; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás;

fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos

 tájékoztatás; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat; fogászat.

 ( 210 ) M 20 00493

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  Gujranwala Food Industries (Pvt.) Ltd., Gujranwala (PK)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fújható rágógumi, rágógumi, rágócukorkák.

 ( 210 ) M 20 00494
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 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  Deák Ferenc, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatások; szállítás; utazásszervezés; utazás és utasok szállítása, sofőrszolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 00497

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  MARIK MAKEUP PRODUCT Kft., Écs (HU)

 ( 740 )  dr. Roncz Diána, Győrladamér

 ( 541 ) MARIK MAKEUP

 ( 511 ) 3    Ajakceruzák; ajakfény paletták; ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; ajakrúzs;

ajakrúzsok; alapkrém; alapozók; arc- és testcsillám; arccsillám; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor;

arcpirosítók; arcpúder; arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink;

arcszínezékek; arctónus javító krém; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó; bőrbarnító krémek; bőrkorrektor

krémek; ceruzák kozmetikai használatra; csillám kozmetikai célokra; dekoratív kozmetikai termékek;

dekormatricák kozmetikai használatra; folyékony alapozó [mizu-oshiroi]; folyékony latex testfesték kozmetikai

célokra; folyékony rúzs; ideiglenes tetoválások kozmetikai célokra; kompakt púder; kompakt púder utántöltők

[kozmetikumok]; kompakt púderek [kozmetikumok]; kőpúder [arcra]; korrektor stiftek; korrektorok bőrfoltokra

és -hibákra; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai

arcpúderek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai folyadékkal impregnált nedves papír

kéztörlők; kozmetikai habok; kozmetikai krémek; kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére;

kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok rúzs

formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok szemöldökhöz; kozmetikumok

szempillához; kozmetikumok zselék formájában; kozmetikumokkal átitatott arctörlő kendők; krémes alapozó;

krémrúzs; krémrúzsok; kréta sminkhez; kutikula olaj; mesterséges barnító készítmények; mizu-oshiroi [folyékony

alapozó]; multifunkciós smink; napozók, barnítók [kozmetikumok]; napozókrémek; napozókrémek,

barnítókrémek; önbarnító folyadékok [kozmetikumok]; önbarnító készítmények [kozmetikumok]; önbarnító

krémek; önbarnító krémek [kozmetikumok]; pirosító ceruzák; pirosítók; pirosítók, arcpirosítók; porpúder;

ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz; púder sminkeléshez; ránckorrektorok; rúzsok; rúzstokok;

smink alapozók; smink arcra és testre; smink púder; sminkalapok krémek formájában; sminkceruzák; sminkek

kompakt púderekhez; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó

készítmények; sminkeltávolító zselék; sminkkészítmények arcra és testre; sminkkészletek; sminklemosó

folyadékok; sminklemosó tejek; sminkszerek bőrre; szájfény; szájkontúrceruza; szájkontúrceruzák; szem alatti

 korrektorok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

 ( 210 ) M 20 00498

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  NATURLAND Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

bébiételek; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők;
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gyógyhatású termékek; vitaminkészítmények; krémek, balzsamok gyógyászati célra, gyógynövények;

 gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; gabonakészítmények; méz; fűszerek; ecet; szószok; mártások;

 élelmiszer adalékok.

 ( 210 ) M 20 00503

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

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

 ( 541 ) LUNA TRANQUILITY

 ( 511 )  5    Féregirtó szerek; gombaölő szerek; gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 20 00504

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  Dr. Losó Viktor, Földes (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott hús-, hal-, baromfi készítmények; tartósított és fagyasztott csemegekukorica;

tartósított borsó csontlevesek; húslevesek; tartósított és fagyasztott gyümölcsök; tartósított és fagyasztott lencsék;

tartósított olajbogyók; tojások; tartósított és fagyasztott zöldségek, lekvárok, dzsemek; tartósított és fagyasztott

 spenótok; tartósított és fagyasztott burgonyafélék.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; liszttartalmú ételek; tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss

tészták, nudlik, gombócok; nyers tészták; száraztészták; töltött tészták; fagyasztott tészták; instant tészták;

tésztaételek; ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jégkrémek;

 fagylaltok.

 35    Saját gyártású és bérgyártású tartósított és fagyasztott élelmiszerek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;

 saját gyártású és bérgyártású tartósított és fagyasztott élelmiszerek reklámozása és marketing tevékenység.

 39    Tartósított és fagyasztott élelmiszerek csomagolása, tárolása, szállít; mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott

 élelmiszerekhez.

 ( 210 ) M 20 00509

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  STEFINOX Kft., Sóskút (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

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

 ( 210 ) M 20 00513
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 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NKM Bónusz Program

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

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 20 00518

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  Nemes Olivér, Budapest (HU)

 Blága Imola, Budapest (HU)

 Jónásné Amin Anita, Fót (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  30    Péksütemények, cukrászsütemények, kenyér.

  43    Kávéház, éttermi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 00519

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 00520

 ( 220 ) 2020.02.18.

 ( 731 )  FIALFY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Dezső Antal Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NUTRI BEAUTY

 ( 511 ) 5    Antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; élelmi rostok; élelmiszert

helyettesítő porok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; étrend- és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrendkiegészítő italok;

étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étvágystimuláló-,

 serkentő készítmények; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták.

  39    Csomagolás és raktározás; terjesztési szolgálatások.

 ( 210 ) M 20 00529

 ( 220 ) 2020.02.19.

 ( 731 )  Szolga-Tóth Melinda, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Audiovizuális felvételek; hangfelvételek; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; műsoros zenei

 videók; műsoros zenei CD-k; zenei felvételek lemezek formájában; zenei videófelvételek; műsoros lemezek.

 41    Zenés játékos angol foglalkozás gyerekeknek; interaktív angol koncert gyerekeknek; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és zenefelvételek készítése; oktatási célú hang- és videófelvételek
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készítése; zenei produkciós szolgáltatások; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; nyelvoktatás,

nyelvtanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; koncertek szervezése, lebonyolítása és

rendezése; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában;

digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú

magazinok megjelentetése az interneten; füzetek kiadása; multimédiás anyagok online kiadása; magazinok

kiadása; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; oktatási anyagok kiadása;

szövegírás; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; dalírás;

digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermekek számára nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás];

játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; jazz zenei szórakoztatási

szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és

tanítás; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok

készítése; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára;

szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára;

születésnapi party- rendezvény szervezése; táboroztatás; vállalati rendezvények (szórakoztatás); vendéglátóipari

szolgáltatások (szórakoztatás); zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenés szólóestek

bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; blogírási szolgáltatások;

 hírlevelek kiadása.

 ( 210 ) M 20 00560

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  RSM Connect Tax Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 ) CONNECTAX

 ( 511 ) 9    Számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok (letölthető

szoftverek); számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; honlap-alapú adatindexek

létrehozása és tervezése harmadik fél számára (információtechnológiai szolgáltatások);

honlaptervezésitanácsadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; internetes keresőmotorok

biztosítása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftver-karbantartás;

szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; webtárhely biztosítása internetes

 oldalakhoz.; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 20 00563

 ( 220 ) 2020.02.22.

 ( 731 )  Laureus Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
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 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

 szorbetek és más ehető jégkrémek; jég [fagyott víz].

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 00564

 ( 220 ) 2020.02.23.

 ( 731 )  Dr. Varga József, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

 ( 541 ) Kék Lukács Cseppek

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények és anyagok; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra;

gombaölő szerek [fungicidek]; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek állatgyógyászati

 használatra; gyógyszerkészítmények sebekhez.

 ( 210 ) M 20 00572

 ( 220 ) 2020.02.24.

 ( 731 )  LANE 5 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Ernyők, esernyők; hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák;

napernyők; oldaltáskák, tarisznyák; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák, tornazsákok; táskák, hátizsákok

 táborozóknak; útitáskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  41    Sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 20 00574

 ( 220 ) 2020.02.24.

 ( 731 )  Ábrahám Vivien, Verőce (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Száraz tészták; lisztből készült tészták; teljes kiőrlésű tészta; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; teljes

 kiőrlésű metélt tészták.

 ( 210 ) M 20 00575

 ( 220 ) 2020.02.24.

 ( 731 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Zoltán, Budapest
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00576

 ( 220 ) 2020.02.24.

 ( 731 )  Szabó-Kulcsár Edina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; olajok test- és szépségápoláshoz; testápolási és szépségápolási készitmények;

tengeri alga szépségápoláshoz; festett haj védelmére szolgáló termékek; haj kezelésére szolgáló kondicionálók;

habok, mint hajformázó segédanyagok; haj kiegyenesítéséhez használt készítmények; hajápoló anyagok; hajápoló

folyadékok; hajápoló készítmények; hajápoló készítmények, nem gyógyászati célokra; hajápoló krémek; hajápoló

olajfürdők; hajápoló pakolások; hajápoló szerek férfiaknak; hajápoló szérumok; hajbalzsam; hajbalzsamok;

hajbalzsamtömbök; hajegyenesítő készítmények; hajfehérítő [színtelenítő] készítmények; hajfények; hajfestékek,

hajszínezők; hajfixálók; hajformázó folyadékok; hajformázó habok [piperecikkek]; hajformázó készítmények;

hajformázó krém; hajformázó krémek; hajformázó lakkok; hajkenőcsök; hajhullámosító készítmények;

hajformázó spray-k; hajkiegyenesítők; hajkezelő készítmények; hajkifésülő készítmények; készítmények

 hajformázáshoz; smink; smink alapozók; sminkek, arcfestékek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kozmetikai, szépségápolási

oktatás; oktatási szolgáltatások kozmetikus [szépségápolási] iskolák formájában; szépségápolási képzés;

szépségápolási, kozmetikai oktatás; szépségápolási, kozmetikai iskolák szolgáltatásai; szépségversenyek

rendezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szervezés [szépségverseny -]; szórakoztatás

szépségversenyek formájában; modellkedés művészek részére; modellkedés művészeknek; modellügynökségek

 művészek számára.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; tanácsadás a szépségápolással

kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; szépségápolás emberek részére; hajformázás; tájékoztatás a

hajformázás terén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy

személyesen; sminkszolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek

szolgáltatásai; smink szolgáltatások; online sminktanácsadási szolgáltatások; kozmetikai sminkelési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00579

 ( 220 ) 2020.02.24.

 ( 731 )  Dr. Nagy Sándor Gyula, Budapest (HU)
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( 546 )

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00614

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Egyszer volt Budán Bödör Gáspár

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00630

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  Kovács István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 ) KOVI

 ( 511 ) 5    Vágykeltő, vágyfokozó készítmények; vágykeltő, vágyfokozó étrendkiegészítők; potencianövelő

 készítmények; potencianövelő étrendkiegészítők; női és férfi egészségmegőrző készítmények.

 ( 210 ) M 20 00631

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  VIASALE TRAVEL S.L., Adeje (ES)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi iroda, Szeged

 ( 541 ) ViaSale Travel a Kanári-szigetek specialistája

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 00632

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) AMBROSOLVE
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi

 készítmények orvosi, gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 20 00640

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ivóvíz, ízesített vizek, ásvány- és szénsavas vizek; forrásvíz; üdítőitalok, energiaitalok és sportitalok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; kókusztej italként; szörpök, koncentrátumok, porok és más készítmények

 italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 00641

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 00666

 ( 220 ) 2020.03.02.

 ( 731 )  Bucsai Zoltán, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) innosense

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 00695

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Karlowits-Juhász Orchidea Marianna, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Élő állatok.

  41    Szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00700

 ( 220 ) 2020.03.04.
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 ( 731 )  Rehab-Pont Kft., Rétság (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ápolási eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos hajtású

kerekesszékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; fecskendőkkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; fürdetőszék, zuhanyszékkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; gerinc ortopédiai berendezésekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

gerincrögzítő eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati inhalátorokkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati kompressziós harisnyákkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyászati vagy terápiás használatú kompressziós zoknikkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógycipők - gyógypapucsokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; hasi sérvkötőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási

segédeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; higiénés eszközökkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; inhalátorokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

járóbotokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; járókeretekkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kényelmi lábbelik, biopapucsokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kerekesszékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kézi működtetésű

kerekesszékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kompressziós harisnyákkal kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kompressziós ruhákkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kompressziós végtagszorítókkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kötszer

applikátorokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kötszerek, kötözőanyagok, rögzítőkkel

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; légzésmérőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; légzésterápiás eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

légzőizom-erősítőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; mankókkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; mopedekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

motorkerékpárokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; mozgássegítő eszközökkel kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; mozgássérülteknek készített terápiás eszközökkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi segédeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

orvosi ultrahangos készülékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; otthonápolás és

rehabilitáció eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; otthonápolási termékekkel

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és életvitelt segítő eszközökkel kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és gyógytorna termékekkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; rollátorok, kerekes járókeretekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; rugalmas kötszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; sérvkötőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; sport ízületi rögzítők, sportrögzítőkkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

sporteszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; személyek balesetvédelmére szolgáló

védőeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; szív-ér-keringési betegségek

diagnosztizálására szolgáló berendezésekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; szoba WC-k,

szoba vécékkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; sztómaterápiás kellékekkel kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; terápiás ultrahangos diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ultrahangos orvosi diagnosztikai berendezésekkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; végtag kompressziós eszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; vizeletfelszívó és defekálási segédeszközökkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; vizeletgyűjtő edények, kacsákkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; WC-k,

vécékkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; zuhanyberendezésekkel kapcsolatos kis-és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 8. szám, 2020.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1008



 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 44    Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése; gyógytorna eszközök kölcsönzése; gyógytorna gépek

 kölcsönzése; orvosi gépek és berendezések kölcsönzése; rehabilitációs gépek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 00770

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  Tar Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 20 00780

 ( 220 ) 2020.03.11.

 ( 731 )  Hacona Csomagolástechnológia Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdető; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók.

 ( 210 ) M 20 00782

 ( 220 ) 2020.03.11.

 ( 731 )  Zentiva, k.s., Prague (CZ)

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

 ( 541 ) PRINDAMLO

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, gyógyászati készítmények humán felhasználásra.

 ( 210 ) M 20 00783

 ( 220 ) 2020.03.11.

 ( 731 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover, New Jersey (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HALLS Nagy levegő. Nyomás!

 ( 511 )  5    Édességek gyógyászati célra.

 30    Édességek nem gyógyászati célra, csokoládék, csokoládé, cukrászsütemények, cukrászati termékek,

beleértve édesgyökér, teák, édességek, zselék, cukorkák, rágógumi, fagyasztott édességek, hűtött édességek,

 fagylalt, sütemények, kekszek és desszertek.

 ( 210 ) M 20 00791

 ( 220 ) 2020.03.11.

 ( 731 )  "SWEET-LINE-98" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
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 csiszolószerek.

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

 ( 210 ) M 20 00792

 ( 220 ) 2020.03.12.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) LISIDIPIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi

 készítmények orvosi, gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.

A rovat 94 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 8. szám, 2020.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1010


		2020-04-27T11:18:21+0200
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




