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

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;

piackutatás (1); piackutatás (2); rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
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vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; 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; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); 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 (1); üzleti könyvvizsgálat (2); 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.

 37    Építőipari szolgáltatások; fotovoltaikus berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napelemes

áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; erőművek építése; energiatermelő erőművek és

gépek javítása; erőművek üzembe helyezésével, felszerelésével, kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; villamos

vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek

üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása; energia infrastruktúra építés;

energetikai berendezésekhez és eszközökhöz kötődő üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; naperőművekhez

és egyéb villamosműhöz kapcsolódó üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás; ablaktisztítás; ácsmunkák; ágynemű mosása; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és

javítása; aszfaltozás; bányaművelés; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak

javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (1); bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (2);

buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; cipőjavítás; csiszolás (1); 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; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások;

elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások (1); építési tanácsadó szolgáltatások (2); 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; felvonók felszerelése és javítása; fényképezőgépek javítása;

féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és

karbantartása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok [újra] futózása; gumiabroncsok

vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek restaurálása; háztartási

szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; hidraulikus törési szolgáltatások; hóeltakarítás; hullámtörő mólók

építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar];

járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek karbantartása; járművek
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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, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet

számára; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; kéményseprés;

késélezés; kikötőépítés; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőfejtés; kőművesmunkák (1); kőművesmunkák

(2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló

berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mobiltelefonok akkumulátorainak

töltése; 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 (1); páncéltermek karbantartása és javítása (2);

pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás

(1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1); ruhavasalás (2); 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; vízalatti építkezés; vízalatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása;

 vízvezeték-szerelés.

 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; adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);

anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2);

biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés; dokumentumok digitalizálása

[szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti

konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési

(SSO) technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok

vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai

kutatások (1); geológiai kutatások (2); 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;

mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére; 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;
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számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek 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; számítógép-programozás; 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; vízalatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és

 karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 20 03691

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Csekő Dániel, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Halmos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) TANKOWASH

 ( 511 )  4    Kenőanyagok, portalanító és porlekötő termékek, tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

 9    Töltőállomások elektromos járművekhez.

 35    Üzemanyagok és világítóanyagok kereskedelme; benzinkutak üzletvezetése; üzemanyaggal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatás.

  37    Üzemanyag-feltöltés szárazföldi járművekhez.

 ( 210 ) M 21 00795

 ( 220 ) 2021.03.01.

 ( 731 )  Hülbert Ádám, Kóny (HU)

 Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Poór Júlia, Mosonmagyaróvár

  
( 546 )

 ( 511 ) 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).

 ( 210 ) M 21 01132

 ( 220 ) 2021.03.16.

 ( 731 )  Panyolai Szilvórium Zrt., Panyola (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  33    Gyógynövény likőr szilva ágyon érlelt szilvapálinkával, amely a pálinka földrajzi jelzés termékleírásának

 megfelelő.

 ( 210 ) M 21 01340

 ( 220 ) 2021.03.29.

 ( 731 )  AUTÓCENTRUM Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyarország első új autó webáruháza az onlineauto.hu

 ( 511 )   12    Járművek; járművek részei és szerelvényei; gépjárművek; gépjárművek készlet formában.

 ( 210 ) M 21 01355

 ( 220 ) 2021.03.30.

 ( 731 )  DataEdge Korlátolt Felelősségű Társasaág, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, fáméra lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; azbeszternyők

tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi célokra; azimutális műszerek,

eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos

vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM];

barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek;

berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biometrikus

azonosító kártyák; biometrikus útlevelek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő

robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági

ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok

számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2);

búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvár ólomövek; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös

lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok;

cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság];

csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők;

csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási
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célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek

mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók

méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák

[fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;

DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok

[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3);

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek

hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek

autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok;

elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó

készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők,

vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus

belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív

táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus lakatok;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;

equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;

exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;

fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,

képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;

fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő

macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi

berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók

járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek

és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók

[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek

(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;

földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek

fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók távközléshez; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések;

galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló

kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését

automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási

jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
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készülékek; 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; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós

szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2);

határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]

készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok;

hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző

címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;

hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált

áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;

interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,

nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,

tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jegynyomtatók;

jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőcsörgők haszonállatok

tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]

számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; 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 (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító

készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális

kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;

kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; 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 [QLED];

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);

laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;

laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőkészülékek,

a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz

alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek

akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótok cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók

számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák

[e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető

kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető

zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek nem

gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; 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; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések,

nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek
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számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek;

mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez, készülékekhez;

megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek; mélységmérő ólmok;

mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti

katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék,

mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök];

mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők;

mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai műszerek;

metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső

mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek

[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (Laboratóriumi -); operációs rendszer

programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;

optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai

szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;

orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló

készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;

polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon

készülékek; 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

nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk 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 ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó

berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes képernyővédő

szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,

rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó

tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória

eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];

szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány
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jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;

szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szemüvegzsinórok; szenzoros kesztyűk; szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák

[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;

szimulátorok járművek kormányzásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;

színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2);

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; tanító

robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek

[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;

távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,

kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok

mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;

teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;

termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem

gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-merők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; 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; 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 (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; 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; viszkozitásmérők; visszapillantó kamerák járművekhez; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,

hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód

leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók

[fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];

 zsebszámológépek.

  36    Hitelkártyás fizetések feldolgozása; online banki szolgáltatások.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; 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
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és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás,

kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; 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 show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások 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; múzeumi szolgáltatások [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;

oktató vizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elektronikus kiadványok

biztosítása, 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; show-műsorok 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; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; 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; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése

(1); beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó

felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
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tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési

szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online

szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások

(2); 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; mérőórák bérbeadása

energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés; minőségellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

műalkotások hitelesítése; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; névjegykártyák

tervezése; olaj-, gáz- és bányaipari kutatási szolgáltatások; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás;

olajmezőkkel kapcsolatos felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); promóciós

anyagok grafikus tervezése; 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; számítógépes rendszerek 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;

számítógép-programozás; 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 kutatás;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet; természeti katasztrófák

tudományos és technikai kutatása; 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.

 45    Domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyezés [jogi szolgáltatások]

 szoftverkiadás keretében; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 21 01422

 ( 220 ) 2021.04.06.

 ( 731 )  Healing Green Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek

számára; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők

 és diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.

 35    Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: humán étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; nem

gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők;

 táplálékkiegészítők és diétáskészítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 21 01531

 ( 220 ) 2021.04.14.

 ( 731 )  Fit Food Hungary Korlátolt Felelelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruszállítás és tárolás; csomagolás; élelmiszer raktározás; áruszállítás és raktározás; dobozolási,

csomagolási szolgáltatások; hűtött tárolási lehetőségek biztosítása; hűtött tárolási szolgáltatások; italok

raktározása; raktározás, tárolás; raktározási szolgáltatások; szállítás és tárolás; szállításra váró áruk tárolása;

termékek szállítása és tárolása; élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt

és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás; gyümölcsök szállítása; pizza

 kiszállítás.

 43    Delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvitelre árusító éttermek; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítés mások

számára kiszervezéssel; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás biztosítása; grilléttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházi

szolgáltatás; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; salátabárok; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások

italok biztosításához; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire;

ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára;

 étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01609

 ( 220 ) 2021.04.20.

 ( 731 )  BEO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuromi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Ruhaipari hajtogató és csomagológépek; ruhaipari ultrahangos automaták és varrógépek textilfeldolgozáshoz;
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automata szabászati gépek; hímzőgépek; steppelő gépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);

tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági

 szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

 ( 210 ) M 21 01650

 ( 220 ) 2021.04.23.

 ( 731 )  MERKAPT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Merkapt

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

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

ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny rögzítők; ablakszárny-rögzítők

fémből (1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem

elektromos; acélcsövek; acélgolyók; acélhuzalok (1); acélhuzalok (2); acéllemezek (1); acéllemezek (2); acél

nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); acél nyers vagy félig megmunkált állapotban (2); acélötvözetek;

acélredőnyök; acélrudak; acélszalag (1); acélszalag (2); adagológaratok fémből, nem mechanikus; ágy vasalások

fémből; ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből (1);

ajtóreteszek fémből (2); ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;

alumínium; alumíniumhuzal; aranyforrasztó; bádoglemez csomagolóanyagok; bádoglemez, ónozott lemez,

fehérbádog (1); bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog (2); befogógyűrűk sétabotokhoz, fémből; befogópofák;

berillium [glucinium]; bilincsek; biztonsági fém korlátok utakra [szalagkorlát]; biztonsági fémláncok;

borítólemezek fémből [építés]; bronz; bronz műtárgyak; bronz síremlékek; bugák [kohászat]; burkolólapok

fémből, épületekhez; bútorgörgők fémből; bútorszerelvények fémből; bűzelzáró szifonok szelepei fémből;

cégtáblák, cégérek fémből; cink; cipőkaparók; cirkónium; cölöpök fémből; csapágyfém [fehérfém]; csapdák

vadállatoknak; csapok, cövekek fémből; csapok, rudak fémből cipőkhöz; csaposflekkek fémből cipőkhöz; csatok

fémből; csatorna bóják [kikötési] fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; csavaros fémkupakok

palackokhoz; csőbilincsek, konzolok építményekhez; csőcsatlakozók fémből; csőelágazások fémből;

csuklópántok fémből; disznóólak fémből; dobozok fémből; dobozok fémzárai; domborműves sírkövek fémből;

dróthálók; drótkötelek; drótkötelek, sodronykötelek; edényakasztók fémből (1); edényakasztók fémből (2);

elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; előre gyártott fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők

fémből [épületekhez]; emelőcsigák fémből, nem gépekhez; emlékművek fémből sírokhoz; emléktáblák fémből;

építmények acélból; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok,

fémből, csövekhez; ezüstforrasztó; ezüstözött ónötvözetek; falburkolatok fémből; falicsempék fémből; falszegek

fémből [hegymászó felszerelés]; favédő fémburkolatok; fehérfém; fellépők fémből; fém ablakgörgők; fém

ablaknyitó eszközök (nem elektromos); fémablakok; fém ablakzárak, reteszek; fém ágygörgők; fémajtók; fém

ajtókeretek; fémakasztók ruhafogasokhoz (1); fémakasztók ruhafogasokhoz (2); fém akusztikus panelek;

fémanyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémanyagok vasúti vágányokhoz; fém árbocok, póznák, oszlopok

(1); fém árbocok, póznák, oszlopok (2); fémáruk; fém baluszterek; fémből készült ajtórögzítők; fémből készült

erősítőanyagok, merevítőanyagok építéshez; fémből készült lefolyócsövek; fémből készült sínek; fémburkolatok

építményekhez (1); fémburkolatok építményekhez (2); fémburkolatok olajkutakhoz; fém burkolólapok,

fémtáblák; fém burkolólemezek; fém búvónyílás-, kábelakna-, csatornafedelek; fémcímkék; fém csavaranyák;

fémcsavarok (1); fémcsavarok (2); fém csévélők rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (1); fém csévélők

rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (2); fém csipeszek, kapcsok zsákok, tasakok lezárásához; fém

csőbilincsek; fém csőrendszer; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; fém csővezetékek (1); fém

csővezetékek (2); fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fémdobozok csomagoláshoz;

fémdugók; fémdugók, fémdugaszok; fémek fólia és por kiszerelésben 3D-s nyomtatókhoz; fémek páncélzata;

fémek por formájában; fém emlékművek; fémépítmények; fém építőanyagok; fémércek; fém fejgerendák,

áthidaló elemek; fémfólia, alumíniumfólia; fémfóliák csomagolásra; fémfonal kötözési célokra; fémgyűrűk;
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fémgyűrűk, szorítópántok (1); fémgyűrűk, szorítópántok (2); fémgyűrűk, szorítópántok nyelekhez; fém

harmonikaajtók; fémhevederek tehermozgatáshoz (1); fémhevederek tehermozgatáshoz (2); fémhevederek

tehermozgatáshoz (3); fémhuzal feszítő elemek; fémhuzalok; fém jármű emblémák; fém jégkocka formák;

fémkábelek nem elektromos célra; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fém kandallóburkolatok; fém

kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapcsok, kampók [tető] palához; fémkapuk; fémkarók növényekhez vagy

fákhoz; fém karperecek azonosításhoz, kórházak részére; fémkerámiák; fémketrecek vadállatoknak;

fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; fém konzolok bútorokhoz; fém kopogtatók; fémkosarak; fém ládák; fém

lambériák; fémláncok; fémlemezek; fémlépcsők; fémlétrák; fém marmonkannák; fém merevítő anyagok,

vázanyagok gépszíjakhoz; fém olajelvezető tartályok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak;

fém öntvények építkezéshez; fémpadlók; fémpalackok [tartályok] sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására;

fémpalackok, tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok,

fémereszek; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; fémrácsok, fémrostélyok, fémrosták; fémrácsok rúdjai;

fémrácsozat [mintás]; fémrámpák járművekhez; fémreszelékek; fémrostélyok kandallókhoz; fémsilók;

fémszalagfeszítő elemek; fémszerelvények építményekhez; fémszerelvények sűrítettlevegő-vezetékekhez;

fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fém szúnyoghálók; fémtartályok folyékony üzemanyag tárolására;

fémtartályok savak tárolásához; fém táskaakasztók; fém térelválasztók [válaszfalak]; fém tetőcsatornák; fém

tetőcserepek; fém tetőhéjazatok; fém tiplik; fém tolózárak; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; fémzárak

járművekhez; fém zászlórudak; fényesre húzott acélrudak; ferrokróm; ferromolibdén; ferroszilícium; ferrotitán;

ferrovolfrám; feszítőelemek; forgóajtók; födémek, mennyezetek fémből; fürdőmedencék madaraknak

[fémszerkezetek]; galenit [érc]; gázkivezetők, csőtoldatok fémből; gépszíj rögzítők fémből; germánium;

gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; gyűrűs (fejű) csavarok; habarcskeverő dézsa fémből; hafnium [celtium];

hangszigetelt szállítható fémkabinok; hántolt fémrudak; harangok; harmonikaajtók fémből; házszámok fémből,

nem világítóak; hegesztőpálcák fémből (1); hegesztőpálcák fémből (2); hirdetőoszlopok fémből; hordóabroncsok

fémből; hordócsapok fémből; hordók fémből (1); hordók fémből (2); hordótartó állványok fémből; hordozható

melegházak fémből; hordozható, mobil fémszerkezetek; horgonyok; huzalok fémötvözetekből, kivéve a

biztosítékhuzalokat; húzott és polírozott fémrudak; illesztőbetétek, béléslemezek; indium; istállók fémből;

járólapok fémből; jégmászóvasak; jégpályák [fémszerkezetek]; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem

világítóak és nem mechanikusak; jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak,

nem mechanikusak; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos; kábelsaruk/kábelszorítók fémből; kádak,

medencék fémből (1); kádak, medencék fémből (2); kadmium; kandalló védőrácsok fémből; kapcsolóhüvelyek

csövekhez fémből; karimák, gallérok fémből; kémények fémből; keményforrasz ötvözetek; keményforrasz rúd

(1); keményforrasz rúd (2); kéményoszlopok, kéménytestek fémből; kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (1);

kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (2); kerékbilincsek; kerítések fémből; kerítésoszlopok fémből; kerti

pavilon fémből; kévekötők fémből; kézi zászlórudak fémből; kikötőbakok, kikötőcölöpök fémből; kislétrák,

kettes létrák fémből; kobalt, nyers; kolompok; koszorúgerendák, tartógerendák fémből (1); koszorúgerendák,

tartógerendák fémből (2); könyökcsövek fémből; kötélpálya és futómacska kábelek; kötélvégelzárók, csatlakozók

fémből; kötések fémből; kötőfonalak fémből mezőgazdasági használatra; közönséges fémből készült feszületek,

nem ékszerekként; közönséges fémből készült kulcskarikák; közönséges fémek és ezek ötvözetei; közönséges

fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban; közönséges fém rudak; króm; krómércek; kulcsok fémből; kültéri

zsaluk, rolók fémből; küszöbök fémből; lakatok; lécek fémből; lefolyók, vízlevezető csatornák fémből; lengőajtók

fémből; lépcsőfoklapok fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; lerögzítő lemezek; levélszekrények

fémből; limonit, barnavasérc; madárkalitka [szerkezetek] fémből; magnézium; mangán; mászóvasak [hágóvasak]

fémből; melegen hengerelt acélrudak; melegházak szerkezeti elemei fémből; melegházak, üvegházak keretei

fémből [szerkezetek]; molibdén; mozgatható fém beszállólépcsők utasok számára; művészeti tárgyak közönséges

fémből; napelemeket magába foglaló, fém tetőszerkezetek; nem elektromos, fém kapucsengők; nikkel; nióbium;

ólom, nyers vagy félig megmunkált állapotban; ólomzárak, plombák; ónfólia; öntőformák (1); öntőformák (2);

öntött acél; öntöttvas, nyers vagy félig megmunkált állapotban; összekapcsoló elemek fémből, láncokhoz;

padlóburkolatok fémből (1); padlóburkolatok fémből (2); palackzárak fémből (1); palackzárak fémből (2);
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páncélozott fémajtók; páncélszekrények; párkánydíszek fémből; patkószegek; pénzkazetták [fém vagy nem fém];

pergolák [fémszerkezetek]; piroforos (öngyulladó) fémek; rakétakilövő állványok fémből; rakodólapok

anyagmozgatáshoz fémből (1); rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből (2); rakodólapok fémből; rakszelvény

mérőrudak fémből, vasúti kocsikhoz; rendszámtáblák fémből; reteszek, tolózárak fémből; rézgyűrűk; rézhuzal,

nem szigetelt; rögzített adagolók kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, fémből; rögzített törülközőadagolók fémből;

rugók [fém tömegcikk]; rugós zárak; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); sárgaréz, nyers vagy

félig megmunkált állapotban (2); sarkantyúk, kapaszkodókarmok; sarokpántok fémből; sasszegek fémből;

sátorcövekek fémből; sínhevederek, csatlakozólemezek; sírboltok fémből (1); sírboltok fémből (2); síremlékek

fémből (1); síremlékek fémből (2); sírok zárólapjai, keretei fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetűk

kivételével; szárnyas fém ablakok; szarvasmarha lánc, borjúlánc; széfek, elektronikus; széfek [fém vagy nem

fém]; szegecsek, fémből; szegecsek, (gombos) tűk [fémtömegcikkek]; szegély lemezek fémből építkezéshez; szél

által mozgatott madárijesztő szerkezetek fémből; szelepek fémből, nem géprészek; szélkakasok fémből;

személyazonosító lemezek, lapok fémből, dögcédulák; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok

fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; szíjfeszítők fémből; szobrocskák fémből (1); szobrocskák fémből

(2); szobrocskák fémből (3); szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvókák fémből; szögek;

szögesdrót; szögvasak; tálcák fémből; támoszlopok, cölöpök fémből; tantál [fém]; tároló dobozok fémből;

tartályok fémzárai; telefonfülkék fémből; telefonpóznák fémből; tetőfedések fémből; tetőfedő anyagok fémből

(1); tetőfedő anyagok fémből (2); titán; tombak; tömítőfedelek fémből; tűzálló építőanyagok fémből; tűzbakok;

tűzőszegek; tyúkólak, tyúkketrecek fémből; ugródeszkák fémből; újezüst, pakfong, alpakka; úszódokkok fémből,

hajók kikötésére; úszó fémtartályok; úszómedencék [fémszerkezetek]; útburkolat elemek fémből; utcai

vízelvezetők fémből; útjelzők fémből, nem világítóak és nem mechanikusak; üllők (1); üllők (2); üllők

[hordozható]; ütközők fémből; vanádium; vasércek; vas szalagfeszítők [feszítőkengyelek]; vasúti

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

fémállványzatok; vezetősínek fémből tolóajtókhoz; vezetősínek, terelősínek; vízcsövek fémből; vízvezeték

szelepek fémből; volfrám; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; záróreteszek, zárócsapszegek;

 zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz; zsilipcsövek, nyomócsövek fémből; zsírzófejek.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (1); acetilén égők, gyújtók (2); acetiléngenerátorok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; ágymelegítők; akváriumi szűrőberendezések; akváriumi világítótestek; akvárium melegítők;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; atomreaktorok; automata hamuszállító berendezések; automata

öntözőberendezések; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok]; beltéri állólámpák (1); beltéri

állólámpák (2); 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;

dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek; dörzsgyújtók gázhoz; durranógáz-égők;

egészségügyi készülékek és berendezések; égetőkemencék; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan

fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények;

elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek;

elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez;

elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1);

elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra; elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők;

elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra;

elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; elektromos tajine;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoedények; elektromos tortillanyomók;

elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos zseblámpák;

élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívóernyők;
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enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák; fém

armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényprojektorok; fényszórók,

reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);

fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok

elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,

sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;

főző berendezések és készülékek; fürdőkádak {1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs

berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); 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; gömb lámpák; 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 nem

gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk,

hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók [fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek,

hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és berendezések (2); hűtőkészülékek és

berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); 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 (1); kandallók (2);

kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok gázégőkhöz; kávékapszulák,

üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; kemencehűtők;

kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; kéménykürtők, füstcsatornák,

tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár

lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;

konyhai elszívóbúrák; ködgépek; 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 (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1); lámpák járművekhez

(2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások

világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek grillezéshez; LED-diódás világító

berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő berendezések; légkeveréses

sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez (1);

légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; légszelepek gőzfűtő

berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek (1); lepárló

készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak [világítás];

malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg italok

adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, 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; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok

kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; nyomás alatti víztartályok;
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olajégők; olajlámpák; olajtisztitó készülékek; öblítő berendezések; öntözőgépek mezőgazdasági célokra;

padlófűtési rendszerek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; párátlanítók; parazsas ágymelegítők; párologtató

készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok

[szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs berendezések; 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; szauna

berendezések; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;

szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1); tányérmelegítők (2);

tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra; textilgőzölők; tisztaszobák

[egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható

kabinok; tűzcsapok; tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB

tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető kézmelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók;

vécé-ülőkék; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító

berendezések légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések;

vízlágyítók; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; vízsterilizáló berendezések;

 vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; 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
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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;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; 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; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); 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 (1); üzleti könyvvizsgálat (2); 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.

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás;

árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás; bányaművelés; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (1); bőr ápolása,

tisztítása és javítása (feldolgozott) (2); 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; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó

szolgáltatások; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;

építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció;

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;
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fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; fertőtlenítés;

filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek

restaurálása; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; hidraulikus törési szolgáltatások; 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, 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 (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];

mobiltelefonok akkumulátorainak töltése; 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 (1);

páncéltermek karbantartása és javítása (2); pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek

karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás (1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1);

ruhavasalás (2); 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; újra-ónozás; 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.

 ( 210 ) M 21 01787

 ( 220 ) 2021.05.04.

 ( 731 )  Goldi- Mobility Kft., Ráckeve (HU)

 ( 541 ) A szavamat adom!

 ( 511 )   12    Elektromos buszok.

 ( 210 ) M 21 01806

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 731 )  S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MR. MUSCLE LEFOLYÓCSŐ KÍMÉLŐ TECHNOLÓGIA

 ( 511 )  3    Általános célú lefolyódugulás-elhárítók.

 ( 210 ) M 21 02151

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, Sao Paolo (BR)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok.

 ( 210 ) M 21 02152

 ( 220 ) 2021.05.31.

 ( 731 )  Ye Zhenyong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, 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; ecsetek;

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

agyag modellezéshez; almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák;

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

metszetek; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák, festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok;

bélyegzőtartók (1); 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;

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

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

csészék művészek részére; 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; 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 (1); irodai

lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; íróecsetek; íróeszközök;

írófelszerelések; 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; naplófőkönyvek, főkönyvek;

naptárak; névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);

nyomatok [metszetek]; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; pantográfok

[rajzeszközök]; papír; papír alátétek (1); papír alátétek (2); papír asztalterítők; papírszalvéták; papírtőrlők

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
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[kréták]; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók

irodai és otthoni célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek;

rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tollak [irodai

cikkek]; toll- és ceruzatartók; tollhegyek; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;

tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; újságok; útlevéltartók;

üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; 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.

 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; agyagedények; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók

(1); asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;

bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok [viváriumok];

bontófésűk; borkiöntők; borlevegőztető berendezések; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók;

borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók

tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék dekantálókhoz; cipőfényező

készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók [csipeszek]; cukorkásdobozok;

cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai evőcsészék;

csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék; dugóhúzók, elektromos és nem

elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak, edényfogók és- alátétek; edénymosó

kefék; eldobható alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek

kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételburák; ételtartók kedvtelésből tartott kisállatoknak;

étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló

kanalak; fazekasáruk, fazékfedők; fedeles kupák, fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható

babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök; felmosórongyok; vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges

italok készítéshez; fém súrolópárnák; festett üvegáru; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó

szettek; grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; habverők, nem elektromos; hálós zacskók

sütéshez, nem mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; hot pot [gyorsfőző edények, nem

elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,

konténerek; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk;

ivóedények; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek; jégkockaformák; kancsók; kávédarálók, (kézi-);

kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;

kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák;

kerámiák háztartási használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási

használatra; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható

szúnyogriasztó párologtatók; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik;

konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2); konyhai vágódeszkák; konyharuhák; kosarak

háztartási használatra; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; levesestálak; likőrös készletek;

locsolókannák; öntözőkannák; merőkanalak; merőkanalak borok kitöltéséhez; öntözők virágok és más növények

locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;

papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők, illatszerpermetezők; porcelándíszek; porcelánok;

porcelán tálcák; ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátás kanalak; salátástálak;

sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sminkeltávolító termékek;

sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók; söröskancsók; sörték kefékhez;

spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák, süteményszaggatók;

szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2); tálalátétek [asztali
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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 (1); toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási

használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (2); tojástartók; tortalapátok;

tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek; törlőkendők fényezéshez; törölközőtartók és

törölközőtartó gyűrűk; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegből készült

díszgömbök; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények];

vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; virágállványok [virágok elrendezésére];

virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem építkezéshez;

 zöldségestálak.

 ( 210 ) M 21 02236

 ( 220 ) 2021.06.04.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 21 02237

 ( 220 ) 2021.06.04.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 21 02357

 ( 220 ) 2021.06.14.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Sósborszesz.
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 ( 210 ) M 21 02461

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Horváth-Varga Lóránt, Csongrád (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Konyhai gépek, elektromos; mosogatógépek háztartási célokra; konyhai robotgépek; elektronikus konyhai

 darálók; mixerek [gépek].

 11    Szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; konyhai mosogatók; fürdőszobai

mosdókagylók; csapok, csaptelepek; fürdőszobai csapok; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; toalettek [WC-k];

fürdőkádak; zuhanyfülkék; gáztűzhelyek; villanytűzhelyek [háztartási célokra]; elektromágneses indukciós

főzőlapok [háztartási célokra]; háztartási sütők; mikrohullámú sütők; vízforralók; elektromos kávéfőzők;

háztartási hűtőgépek, hűtőszekrények; levegőtisztító készülékek; elektromos párásítók; párátlanítók háztartási

 használatra.

 ( 210 ) M 21 02463

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  BUDIŠ a. s., Dubové (SK)

 ( 300 )  POZ 1358-2021 2021.05.13. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 21 02468

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Terbe Krisztina, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Pelyhe Ügyvédi Iroda, 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.

 ( 210 ) M 21 02469

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Bogár - Alexy Vivien Noémi, Budapest (HU)

 ( 541 ) alexyvivien

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő italok; humán étrend-kiegészítők.

 25    Alsórészek [ruházat]; estélyi ruházat; férfi, női és gyermekruházat; kismamaruházat; kisgyermekruházat;

 vászonruházat.

 ( 210 ) M 21 02471

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Rainberry, Inc., San Francisco (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) BITTORRENT
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 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások mások számára

mobil és online kommunikációs hálózatokon keresztül; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások,

nevezetesen mobil és asztali (desktop) reklámozási egységekhez való hozzáférés biztosítása videó, kijelző

 (display) és mobil alapú reklámkampányokhoz.

 ( 210 ) M 21 02474

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; 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 gépjárműkerekekhez; 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 21 02475

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; 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 gépjárműkerekekhez; 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 21 02516

 ( 220 ) 2021.06.23.

 ( 731 )  Pharmazone WS Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári

 szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 02543

 ( 220 ) 2021.06.25.
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 ( 731 )  Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) Egy csepp Magyarország

 ( 511 )   29    Tejes italok, főként tejet tartalmazó.

  30    Kávé alapú italok.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres

üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok;

készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; komlókivonatok sör

előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; méz

alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas

italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült

alkoholmentes italok; 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].

 ( 210 ) M 21 02636

 ( 220 ) 2021.07.02.

 ( 731 )  HELIA-D & SUPERNOVA Korlátolt Felelősségű Társság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) My Wax My Way

 ( 511 ) 3    Gyanták szőrtelenítéshez; szőrtelenítő folyadékok, oldatok; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítő gyantacsíkok

 testre; szőrtelenítő krémek; szőrtelenítő viaszok; szőrtelenítők.

 ( 210 ) M 21 02637

 ( 220 ) 2021.07.03.

 ( 731 )  Gorzsás Imre, Hévíz (HU)

 ( 541 ) Hévíz Springs

 ( 511 )   43    Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

 ( 210 ) M 21 02639

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) JUZINETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 02647

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Vitality Mushroom

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 21 02648

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Liposol

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 21 02911

 ( 220 ) 2021.07.30.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) SUSPIR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02912

 ( 220 ) 2021.07.30.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) ZELABIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 02913

 ( 220 ) 2021.07.30.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) ZELOB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

A rovat 34 darab közlést tartalmaz.
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