
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 01050

 ( 220 ) 2017.03.31.

 ( 731 )  Kovács Gábor, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Sport Poharak

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten

[nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai

[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;

könyvtári szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos

oktatás]; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportlétesítmények

üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; stadionok bérbeadása;

stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;

tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése;

videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 17 01222

 ( 220 ) 2017.04.18.

 ( 731 )  Crowdfunder Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajda Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Borszalon

 ( 511 )  41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

 szervezése; partik tervezése [szórakoztatás].

  43    Bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03023

 ( 220 ) 2017.09.26.

 ( 731 )  BFTK Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bordás Vilmos, Budapest

 ( 541 ) BUDAPESTINFO POINT

 ( 511 )  35    Reklámanyagok terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2);

 értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  41    Szórakozási, szórakoztatási információk.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 17 03896

 ( 220 ) 2017.11.29.

 ( 731 )  Szentes Csaba, Bonyhád (HU)

 ( 541 ) PILLAR EYE

 ( 511 )  9    Gépjárműbe építhető kamerarendszer flexibils kijelzővel (Display).

 ( 210 ) M 17 03903

 ( 220 ) 2017.12.05.

 ( 731 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Business Days

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés; konferenciák.

 ( 210 ) M 18 00101

 ( 220 ) 2018.01.15.

 ( 731 )  Boglárka Gyógytorna Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Donáthné Forgács Boglárka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír karton és ezen anyagokból készült termékek.

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

 41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; fitnesz órák vezetése;

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

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások (fitnesz

edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás); videorögzítés.

 ( 210 ) M 18 00354

 ( 220 ) 2018.02.06.

 ( 731 )  Arnold Iván, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; makaróni; ravioli; metélt tészta, nudli, galuska; metélttészta-alapú készételek; spagetti; tortilla;

vermicelli, nudli, metélt tészta; tojásos tészták; instant tészták; száraz tészták; lisztből készült tészták; fagyasztott

 tészták.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00562

 ( 220 ) 2018.02.21.

 ( 731 )  Ófalu Gyógyszerkereskedelmi Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); online gyógyszerkereskedelem; gyógyszerészeti

termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatás; gyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati kellékekhez

kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez

és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

 higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 00671

 ( 220 ) 2018.03.02.

 ( 731 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Zsolt, Budapest

  
( 546 )

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

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

 hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek.

 ( 210 ) M 18 00791

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  Kazincbarcika Város Önkormányzata 100%, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Szitka Péter, Kazincbarcika

 ( 541 ) KOLORFUTÁS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 18 00792

 ( 220 ) 2018.03.12.

 ( 731 )  Kazincbarcika Város Önkormányzata 100%, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Szitka Péter, Kazincbarcika
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 ( 541 ) KOLORLAB

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

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 18 00820

 ( 220 ) 2018.03.13.

 ( 731 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Szálka (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lajver Selection Infinity Cuvée

 ( 511 )   33    Borok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00919

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Esport Universum Zrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Péter, Szombathely

 ( 541 ) Magyar Esport Bajnokság - Egyetemi Liga

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 18 00920

 ( 220 ) 2018.03.21.

 ( 731 )  Esport Universum Zrt. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Péter, Szombathely

 ( 541 ) Magyar Esport Bajnokság - Középiskolai Liga

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 18 00935

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 )  Hortobágyi Ágoston, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 210 ) M 18 00936

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 ) Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére - Baranya Megyei Vállalkozói Központ, Pécs

 (HU)
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 ( 541 ) Szentlőrinci Gazdanapok

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése.

 ( 210 ) M 18 00937

 ( 220 ) 2018.03.23.

 ( 731 ) Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére - Baranya Megyei Vállalkozói Központ, Pécs

 (HU)

 ( 541 ) Baranyai Gazdanapok

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése.

 ( 210 ) M 18 01078

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ETRIBAVIR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 18 01080

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  Daylight Média Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Düh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  41    Filmgyártás, kivéve reklámfilmek.

 ( 210 ) M 18 01083

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  Kerényi Miklós Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) KERO

 ( 511 )  9    Hanglemezek, CD lemezek, DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média.

  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklám- és marketingtevékenységek végzése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése, lebonyolítása és üzemeltetése különböző prózai, énekes és táncos művészek

számára; különböző kulturális és szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása, kiemelten színházi előadások

és rendezvények vonatkozásában; prózai, énekes és táncos személyek és csoportok részére coachingok

szervezése; dalírás; előadóművészek szolgáltatása; élő prózai és zenés előadások megszervezése és bemutatása;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális, oktatási célú kiállítások

szervezése; mentorálás; oktatási vizsgáztatás; showműsorok készítése; showműsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai; színházi produkciók; varietéelőadások szervezése és bemutatása; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés; rádiós és televíziós műsorok készítése; különböző színházi és kulturális előadások

 rendezői tevékenysége.

 43    Éttermi és kávéházi, valamint ezzel összefüggő éttermi szolgáltatások és azok üzemeltetése; szállodai
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 szolgáltatások.

  45    Szellemi tulajdonjogok kezelése; szellemi tulajdon licencezése; szellemi tulajdonjogok védelme.

 ( 210 ) M 18 01084

 ( 220 ) 2018.04.06.

 ( 731 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HELL FIGHT CLUB

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 18 01085

 ( 220 ) 2018.04.07.

 ( 731 )  Peťovská Flóra, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 01086

 ( 220 ) 2018.04.08.

 ( 731 )  Aszimi Ingatlanhasznosítási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma András, Budapest

 ( 541 ) Mazi Greek Kitchen

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 01090

 ( 220 ) 2018.04.09.

 ( 731 )  CORVINA Kiadó Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01194

 ( 220 ) 2018.04.17.

 ( 731 )  Orion Corporation, Espoo (FI)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) TRIMARON

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 18 01238

 ( 220 ) 2018.04.18.

 ( 731 )  Infotek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi tevékenység, reklámozás és ügyletek.

 ( 210 ) M 18 01435

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 731 )  Rózsa Péter, Soltvadkert (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; reklámszolgáltatások, gépjármű és

 veterán gépjármű kis és nagykereskedelme.

 41    Zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs,

szabadidős fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos

szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; zenei

 rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); vendéglátási szolgáltatások (szállásadás); vendéglátás;

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások, szállodaszolgáltatás, szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 18 01436

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 731 )  Rózsa Péter, Soltvadkert (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; reklámszolgáltatások, gépjármű és

 veterán gépjármű kis és nagykereskedelme.

 41    Zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs,

szabadidős fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos

szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; zenei
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 rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); vendéglátási szolgáltatások (szállásadás); vendéglátás;

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások, szállodaszolgáltatás, szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 18 01445

 ( 220 ) 2018.05.10.

 ( 731 )  Toyota Central Europe Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) I love Hybrid

 ( 511 )  7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével).

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 18 01455

 ( 220 ) 2018.05.11.

 ( 731 )  Bélay Bence 50%, Tát (HU)

 Szügyi Lilla 50%, Makó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók; női felsőruházat; férfi felsőruházat.

 ( 210 ) M 18 01458

 ( 220 ) 2018.05.11.

 ( 731 )  Szitahegy Kft., Csopak (HU)

  
( 546 )

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01459

 ( 220 ) 2018.05.12.

 ( 731 )  Fodor István Attila Egyéni Vállalkozó 100%, Érd (HU)

 ( 541 ) Dj Fody

 ( 511 )   41    Lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, dj szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre.

 ( 210 ) M 18 01460

 ( 220 ) 2018.05.12.

 ( 731 )  Cargo-Viszed Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01461

 ( 220 ) 2018.05.12.

 ( 731 )  Sánta Balázs, Balatonfüred (HU)

 Zagyi Balázs, Andornaktálya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 01464

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Market Store Kft. 1/1, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Cseszlai Ádám, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 01465

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Farkas B. Szabina, Pécs (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Teljesítményt elismerő ünnepségek szervezése vér- és vérplazmadonorok részére; tanácsadási szolgáltatások

a vér- és vérplazma adományozás területén; találkozók szervezése és lebonyolítása vér- és vérplazmadonorok

 részére; támogató oktatóprogramok vezetése vér- és vérplazmadonorok részére.

 45    Támogató szolgáltatások biztosítása páciensek, valamint vér- és vérplazmadonorok számára; érzelmi

támogató szolgáltatások vér- és vérplazma donorok részére; érzelmi támogató csoportok páciensek, valamint vér-

 és vérplazma donorok részére.

 ( 210 ) M 18 01469

 ( 220 ) 2018.05.10.
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 ( 731 )  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

büntetés-végrehajtással kapcsolatos coaching [tréning]; büntetés-végrehajtási szervezet létesítményeiben és

azokon kívül nyújtott egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; büntetés-végrehajtási szervezet által

nyújtott elektronikus kiadványszerkesztés; büntetés-végrehajtási szervezet által elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; büntetés-végrehajtással kapcsolatos eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; büntetés-végrehajtás létesítményeiben filmgyártás; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott

filmszínházi előadások, filmbemutatók; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; büntetés-végrehajtással kapcsolatos konferenciák szervezése és lebonyolítása;

büntetés-végrehajtással kapcsolatos kongresszusok szervezése és lebonyolítása; büntetés-végrehajtással

kapcsolatos könyvkiadás; büntetés-végrehajtás keretén belül nyújtott múzeumi szolgáltatások

[bemutatók,kiállítások]; büntetés-végrehajtási szervezet által sportlétesítmények üzemeltetése;

büntetés-végrehajtási szervezet által sportpályák bérbeadása; büntetés-végrehajtási szervezet által szabadidős

létesítmények üzemeltetése; büntetés-végrehajtási szervezet által szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; büntetés-végrehajtás keretén belül színházi produkciók; büntetés-végrehajtás keretén belül

szórakoztatási szolgáltatások; büntetés-végrehajtási szervezet által szervezett táboroztatás; büntetés-végrehajtás

 keretén belül zenei produkciók.

 44    Büntetés-végrehajtási szervezet által nyújtott fizioterápia, fizikoterápia; büntetés-végrehajtás keretén belül

 gazdálkodás (állatok).

  45    Jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01475

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Tickething-Change Kft. 100%, Heves (HU)

 ( 740 )  Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tickething

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

 hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 18 01476

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Klinger Júlia Klára, Budapest (HU)

 Deák Endre, Budapest (HU)

 ( 541 ) Techxlusive

 ( 511 )   25    Baseball sapkák; divatkalapok; férfi ruházat; női ruhák; pólók.

  34    Nem nemesfém öngyújtók; nemesfém öngyújtók.

  35    Zenei koncertek promóciója; zenei előadók üzleti menedzsmentje.

  38    Digitális zene közvetítése távközlés útján; zenei műsorszórás.

 41    Zenei rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális és művészeti
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rendezvények szervezése; lemezlovasok, dj szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; művészek

fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); szabadidős rendezvények

 szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; táncos rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 18 01480

 ( 220 ) 2018.05.14.

 ( 731 )  Kandász Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 ) AZ ÉV ANYUKÁJA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 01498

 ( 220 ) 2018.05.15.

 ( 731 )  Laár Balázs Árpád 100%, Szentendre (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 01500

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Tisza Attila 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiszáné Gneth Gabriella, Budapest

 ( 541 ) BIBLIAPARK

 ( 511 )  41    Diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások nyújtása; életmód tanácsadás (képzés); ifjúsági képzési programok szervezése; képzés és oktatás;

képzési lehetőségek biztosítása; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; létesítmények biztosítása

oktatási célokra; oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú

kiállítások rendezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási

programok szervezése; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül; oktatási szolgáltatások

papok számára; oktató játékok szervezése; sportoktatás; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; számítógépes oktatással kapcsolatos

képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz

kapcsolódó tesztelés és értékelés; szemléltetés [oktatási célokra]; szülők képzése gyermekneveléshez;

tanfolyamok szervezése; tanulást segítő iskolai képzések; táplálkozással kapcsolatos oktatás; testedzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; élő előadások

bemutatása; gálák, díszünnepélyek rendezése; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gyermekek számára

nyújtott szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások;

játékszolgáltatások; kalandjátszóterek; koncertek bemutatása; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális
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célú ünnepségek szervezése; kulturális tevékenységek biztosítása; létesítmények biztosítása játékos

vetélkedőkhöz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási tevékenységek szervezése

nyári táborokhoz; online játékszolgáltatások; rádió- és televízióprogram készítése; sport- és kulturális

tevékenységek; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; színházi előadások bemutatása; szórakoztatás;

szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató parkok és vidámparkok; szórakoztató

szolgáltatások szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; zenei

koncertek bemutatása; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; füzetek

kiadása; kiadványok megjelentetése; naptárak kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; web-es újságok

 megjelentetése.

  43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; kiállítási létesítmények biztosítása.

  44    Pszichológiai tanácsadás.

  45    Vallási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 01506

 ( 220 ) 2018.05.16.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 01566

 ( 220 ) 2018.05.23.

 ( 731 )  Lados Péter 50%, Gödöllő (HU)

 Lados Szilvia 50%, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

 ( 210 ) M 18 01632

 ( 220 ) 2018.05.30.
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 ( 731 )  Lovász István József, Mosonmagyaróvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült nyílászárók; nem fém padlóburkolati anyagok; árnyékolástechnikához használatos nem

 fém építőanyagok.

  36    Ingatlanok építése, karbantartása, és kezelése.

  37    Ingatlan közvetítés, értékesítés, értékbecslés, bérbeadás.

 ( 210 ) M 18 01638

 ( 220 ) 2018.05.31.

 ( 731 )  Babos Natural Zrt. 100%, Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  Babos Péter, Piliscsaba

 ( 541 ) DRHAZI BIO ARCPLASZTIKA

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 18 01642

 ( 220 ) 2018.05.31.

 ( 731 )  Cornmill Trade Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna

  

( 546 )

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

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

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 ( 210 ) M 18 01842

 ( 220 ) 2018.06.14.

 ( 731 )  Jack Daniel's Properties, Inc., San Rafael (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok sör kivételével; kiforrott almabor; gyümölcsöt, gyümölcsjuice-t vagy gyümölcsesszenciát

 tartalmazó alkoholos italok.

 ( 210 ) M 18 02096

 ( 220 ) 2018.07.10.

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

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 18 02125

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  Trade Group Europe Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ajvár [tartósított paprika] ; alacsony zsírtartalmú

burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban

tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áioé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej;

angolszalonna; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó,

tartósított; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült étel]; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaalapú

gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs [virslik kukoricabundában] ;

csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csokoládés mogyoróvaj;

csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; disznóhús;

disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető rovarok, nem élő; erjesztett tej; erjesztett tejes italok

étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz

olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek;

falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,

elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított;

guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcsbefőttek (2);

gyümölcs csípsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;

gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;

halenyv táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal

mousse-ok; hal, tartósított; hangyakaviár [ehető hangyalárva, elkészített]; heringek [nem élő]; homár, nem élő;

hot dog virslik; humusz [csicseriborsókrém]; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok (2); hús,

tartósított; hús, tartósított (2); ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem

élő; kaibi [grillezett húsétel]; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök;

kaviár; kefir [tejes ital] (1); készítmények húsleveshez; kimchi [erjesztett zöldségételek]; klipfish [sózott és

szárított tőkehal]; kocsonyák; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókusztej; kókusztejalapú Italok; kókusztej étkezési

célokra; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); krokett; kumisz [tejital]; languszták, nem élő; lazac [nem élő]; lecitin

étkezési célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek;

leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak,

elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej (1); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;

mazsola; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej

étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;

olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2);

pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami,

nem élő; repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta;

savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;

sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba,

tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szójapogácsák; szójatej; tahini

[szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó; tejszínhab;

tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; tengeri uborka, nem élő; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez;
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tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojáslikőr (Alkoholmentes -); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal [nem élő];

tőzegáfonya szósz [befőtt]; túrós fánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik;

yakitori [japán pálcás grillcsirke]; yuba [tofu bőr]; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges

mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták;

zöldségvelőkrém; zselatin (2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához;

 zsírtartalmú keverékek, kenyérre; friss hús; feldolgozott húsok; feldolgozott húskészítmények; felvágottak.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 18 02126

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) APOLLO

 ( 511 )  16    Irodaszerek; festészeti és rajzoláshoz szükséges anyagok és szerek; tollak; ceruzák; kréták; szenek;

mechanikus ceruzák; mechanikus ceruzavezetők; gél tollak; gél tollpatronok; grafit ceruzák; golyóstollak;

 golyóstoll-töltések; rollertollak; ceruzahegyezők; ceruzahegyező gépek; törlőtermékek, törlők.

 ( 210 ) M 18 02257

 ( 220 ) 2018.07.26.

 ( 731 )  Dárdai Gergő, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ROXFORT

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; videojátékok; társasjátékok; táblajátékok; táblajáték gyűjtemények;

 többrendeltetésű játékok gyermekeknek.

 41    Oktatás, szórakozás és sport; csapatépítés (oktatás); tréning; játékok szervezése; játékok, vetélkedők és

versenyek rendezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; versenyek szervezése; versenyek

szervezése és lebonyolítása; üzleti szemináriumok szervezése; vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők szervezése;

sport és fitnesz; helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; interneten és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül elérhető interaktív, több szereplős

számítógépes játékok szolgáltatása; játékshow-k; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; közönség

bevonását célzó játékok szervezése; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás;

létesítmények biztosítása játékos vetélkedőkhöz; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez;

létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; online szórakoztatás; összejövetelek szervezése a szórakoztatás

területén; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatás;

 szórakoztató szolgáltatások szervezése.

 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások

kiadása; szobafoglalás; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása

vendégek számára; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállodai szálláshely szolgáltatások

járművekben; szállásszervezés turisták számára; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italellátás;

étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételrendelési

szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; mobil éttermi

 szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

A rovat 52 darab közlést tartalmaz.
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