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Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; baseball sapka; baseball sapkák; bojtos sapkák; bőrből

készült fejfedők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok; ellenzős sapkák; fejkendő; fejkendők;
fejpántok sportoláshoz; főkötők, megkötőssapkák; golfsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó
fejpántok; kerékpáros sapkák; muffok; muffok [ruházat]; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők
[ruházat]; napvédő kalapok; sapkák; símaszkok; sísapkák; sport fejfedők [kivévesisakok]; sport sapkák és
baseball sapkák; sportsapkák; strandkalapok; svájcisapkák, barettek; termo fejfedők; textil fejkendők; vízilabda
sapkák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; álarcosbálra való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns
ingek,frakkingek; alkalmi öltönyök; alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható
body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo)
nyakkendők nemesfém csattal; amerikai focimellények;ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók;
atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló
együttesek; báli ruhák; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat];baseball mezek,
egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek;
blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült
motorosruházat;bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák;
buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; cső felsők; csősálak; csukló
szalagok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekikmotorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik,
széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák
[hurkolt/kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; elöl gombolós hawaiimintás ingek; esküvői
ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok;
esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer
kertésznadrágok,kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fátylak
[ruházat]; favágó-kockás dzsekik; felsőkabátok; felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női
dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és nőifürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi
felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök;
férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; focimellények; fodrászbeterítőkendők; frakkok; francia
bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
úszódresszek; futball mezreplikák, másolatok; futball mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók;
gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú
pulóverek; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat;gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;
gyermekruházat; halloween-jelmezek; hálós jelzőtrikók; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek;
hamis garbó nyakú melegítők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek; házikabátok;hétköznapi,
utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljvédők; hosszú kabátok;
hosszú kimonók (nagagi); hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;
hosszúnadrágok;hosszúnadrágok, nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat;
ingek; ingek legombolt gallérral; iskolai egyenruhák; izzasztó nadrágok; jelmezek; jelmezek, kosztümök;
kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kalóz nadrágok;kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok,
kertésznadrágok; kapucnis felsők; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,
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melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kendők[ruházat];

kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok
[felsőruházat]; kezeslábasok, overallok; kifordítható dzsekik; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama
ingek; kismama leggingek;kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat;
kismamaruhák; köpenyek; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas pulóverek; körsálak [ruházat];
kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz;kötények; kötények [ruházat];
kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lányka
felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek;
lezser,hétköznapi ingek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning
nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;
melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények;
mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi
ruhák; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; monokinik;motorkerékpáros
öltözékek; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre;
nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alkalmi
ruhák; női felsőruházat; nőifürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák; nyakbavalók;
nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok [ruházati
cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak;nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; nyitott
nyakú ingek; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok,
kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni köntösök;otthoni
ruházat; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; parti kalapok
[ruházat]; plüssruházat; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók; pongyolák;
pufi dzsekik [ruházat]; pufikabátok, dzsekik.
37

Gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; autók alvázvédelmének szolgáltatásai; autók olajozása, zsírozása;

autómosási szolgáltatások; autótisztítás; csónakok részeinek és tartozékainak karbantartása és javítása; gépjármű
javítása; gépjárművek belsőterének javítása; gépjárművek karbantartása; gépjárművek motorjainak tuningolása;
gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépkocsi-karosszéria javításával kapcsolatos szolgáltatások; gépkocsi tisztítás
és autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása;gépkocsik út menti javítása; járműkárpitozás és javítás;
járműmosás; járműtakarítás; járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása;
járművek felújítása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása; járművekhez járóalvázrészek és
karosszériák javítása és karbantartása; kerékpárok javítása és karbantartása; légi járművek karbantartása, javítási
szolgáltatások; motorok tuningolása; repülőgépek külső és belső tisztítása; szárazföldi járművek karbantartása és
javítása;bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés; bútorjavítás; bútorok javítása;
bútorok karbantartása; bútorok lakkozása, fényezése; járműülések kárpitozása; kárpitjavítás; kárpitozás;
konyhabútorok javítása; szekrényekjavítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; ruhajavítás; ruhák
felújítása; ruházat karbantartása és javítása; textiláruk javítása és karbantartása; ülések huzattal való ellátása;
varrás [javítás]; vászonnemű vasalása.
41

Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; audiovizuálisprezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra;
autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; bálok
szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; bérlet/bérbeadás(rekreációs berendezés/szolgáltatás);
ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; dalírás; dalírási szolgáltatások;
digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről;díjátadók
vendégül látása [szervezés]; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; dokumentumfilmek készítése
közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; elektronikuskönyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív
információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
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előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előrefelvett szórakoztató anyagok bemutatása;

énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti
szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; felvonulásokszervezése;
fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatási
szolgáltatások;interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó, online
szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre;
kabarék és diszkók; karaoke bárszolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó];
koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi
kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturálisesemények szervezése; különleges effektek
készítése szórakoztatási célokra; kulturális show-k szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lézerbemutatók, lézershow-k; lézershow-k[szórakoztatás];
mentorálás; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás];
partiszervezési szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; show-k
szervezéseés bemutatása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás nyújtása globális
kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatásszépségversenyek formájában; szórakoztatás telefon útján;
szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú show-k
rendezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidőslétesítmények biztosítása;
szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató bemutatók
szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató szolgáltatások
intézése[szervezése]; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; születésnapi party- rendezvény
szervezése; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok; ugrálóvárak
biztosítása szórakoztatási célokra; vetélkedők,versenyek szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások;
zenekeverési szolgáltatások; zenés show-k készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által
biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások;eredeti felvételek készítése;
felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártási
szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;
korhatár-besorolásiszolgáltatások televíziós, filmes, zenés, video- és játéktartalomhoz; rádiós szórakoztató
műsorok készítése; show-k és filmek készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók,
videofelvételek készítése; zene rögzítése;zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; élő
előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő show-kkészítése; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő
zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; lemezlovasok, DJ
szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatás bűvész show-k formájában;szórakoztatási
szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; zene és ének előadás
tartása.
44

Állatkozmetika; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; barnító szalon

és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; bőrápolási szolgáltatások; borbély szolgáltatások;
fodrász szolgáltatás; fodrászat; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; hajápolási
szolgáltatások; hajegyenesítő szolgáltatások; hajfonási szolgáltatások; hajgöndörítő szolgáltatások; hajmelírozási
szolgáltatások; hajmosás; hajszínező szolgáltatások; hajvágás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások;
higiéniai szolgáltatások emberek számára; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési
szolgáltatások; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr
szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások; sminkszolgáltatások; szemöldök-festési szolgáltatások;
szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások;
szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások;
szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén; szépségápolás emberek
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részére; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások

embereknek; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; testékszerek behelyezése; testékszerek
felhelyezése; tetoválás; tetoválások kozmetikai lézerkezelése; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválószalonok
szolgáltatásai.
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Gyógyszerészeti készítmények; ópiátfüggőség kezelésére használt szerek; fájdalomcsillapító készítmények;

opioid fájdalomcsillapítók; az előzőek mindegyike humángyógyászati felhasználásra, és egyik sem
állatgyógyászati felhasználásra.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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