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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 02346
( 220 ) 2018.08.06.
( 731 ) Magyar Fürdőszövetség, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forstóber Gábor, Szombathely
( 541 ) Strandok Éjszakája
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 18 03670
( 220 ) 2018.12.10.
( 731 ) Happiness Clinic Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Happiness Clinic
( 511 ) 3
44

Kozmetikai szerek; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai készítmények fogyáshoz.
Szépségszalonok.

( 210 ) M 19 00039
( 220 ) 2019.01.09.
( 731 ) Kimmel Róbert, Esztergom (HU)
( 541 ) BERIOR
( 511 ) 20

Asztallapok; asztalok; asztalok fémből; ágyak; ágykeretek; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok;

bútorszerelvények, nem fémből; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból; fejtámaszok [bútorok];
fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok [bútorok]; folyóirattartók; fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek;
függönyakasztók; függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők, gurigurik; függönykarikák; függönyök
szövettel borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textilanyagokból; íróasztalok;
irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok; iskolabútorok; kanapék; karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények;
képkeretek; komódok, fiókos szekrények; könyvespolcok; ládák, dobozok, nem fémből; lemezes belső
függönyök; légmatracok nem gyógyászati használatra; lépcsőszönyegekhez rögzítőrudak; matracok;
munkapadok, munkaasztalok; padok [bútorok]; paravánok [bútorok]; párnák, fejpárnák; pelenkázó matracok
csecsemőknek; pelenkázó matracok (falra szerelt); pohárszékek, ebédlőszekrények; polcok [bútorok];
rajzasztalok; szekrények; székek fémből; székek [ülések]; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szőnyegek járókákba kisgyermekeknek;
sztórok [függönyök] papírból; tárolópolcok; törülközőszekrények [bútorok]; tükörcsempék; tükrök;
újságtartóállványok; üvegszekrények, vitrinek [bútorzat]; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; zsámolyok.
24

Textíliák és textiláruk; ágyneműk, asztalneműk.

27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok.
37

Ablakok és ajtók beszerelése; ácsok szolgáltatásai; állványozás; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása,

tisztítása és javítása (feldolgozott); bútorasztalok munkák [javítás]; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok
kárpitozása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; égőfejek karbantartása és javítása; építés; építési
tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; falazás [kőművesmunka]; kárpit(ozás) javítása; konyhai
felszerelések üzembe helyezése; kőműves munkák; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések
felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; tapétázás.
( 210 ) M 19 00132
( 220 ) 2019.01.18.
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( 731 ) Kroneraff István, Gödöllő (HU)

( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BECSÜLETESNEPPER
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 00254
( 220 ) 2019.01.30.
( 731 ) Magyar Termék Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Fogkrémek; illatszer készítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem
gyógyászati használatra; szappan; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási
célokra; vegytisztító készítmények.
29

Baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; étkezési olajok; földimogyoró, elkészítve; gomba, tartósított;
gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;
húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kolbász; lekvárok [citrusfélékből]; levesek; magvak, elkészítve; margarin;
mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; paradicsomlé főzéshez;
paradicsompüré; préselt gyümölcspép; repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott
hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús; vaj; zöldségek, főtt; zöldségek,
tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.
30

Cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez; élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; gabonakészítmények; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz
étkezési használatra; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek
süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaóalapú italok; kamillaalapú
italok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;
kovász; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; marcipán;
metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pizza; pótkávé;
rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek.
31

Cukornád; cserjék; élőállatok; fák [növények]; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss

zöldségek; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; kagylók, élő; kakaóbab,
nyers; karácsonyfák; kezeletlen fűrészáru; komló; koszorúk élő virágokból; kukorica; kutyaeledelek [kekszfélék];
liszt állatoknak; madáreledelek; magvak; magvak [gabona]; növények; nyers faanyag, fűrészáru; palánták;
rózsatövek; szalma alom; szalma [takarmány]; szemes gabona, feldolgozatlan; széna; tenyészállat-állomány;
termékek állatok hizlalására; természetes gyep; tojások keltetéshez [megtermékenyített]; virágok.
32

Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok;

készítmények italokhoz; komlókivonatok sör előállításához; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok];
pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szőlőmust; szörpök
italokhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
( 210 ) M 19 00279
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( 220 ) 2019.03.11.
( 731 ) Bien Attila, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szána Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Tűzoltás.

( 210 ) M 19 00424
( 220 ) 2019.02.12.
( 731 ) BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Prédl Tamás, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok;

bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró (büfé) szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások; borozói
szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italkészítési
szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása
vendégek számára; italszolgáltatás biztosítása; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok;
koktélbárok szolgáltatásai.
( 210 ) M 19 00606
( 220 ) 2019.02.26.
( 731 ) Tea Párt Magyarország, Kevermes (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

45

Politikai összejövetelek szervezése, pártpolitikai tevékenység.

( 210 ) M 19 00607
( 220 ) 2019.02.26.
( 731 ) Ne pazarolj Kft., Szirmabesenyő (HU)
( 740 ) Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ne pazarolj
( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 210 ) M 19 00621
( 220 ) 2019.02.27.
( 731 ) Lóránt-Szemző Fruzsina, Budajenő (HU)
( 740 ) Lóránt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMAZON BODY
( 511 ) 41

Sport- és fitneszszolgáltatás nyújtása; fitnesz oktatás és képzés kérelmező által kidolgozott mozgásformára,

fitnesz edzésre.
( 210 ) M 19 00779
( 220 ) 2019.03.12.
( 731 ) Emberi Erőforrások Mininsztériuma, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borovszki Beáta, Budapest
( 541 ) A nemzet háziorvosa
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés (orvosi alapellátás ismereteinek bővítése).
Tudományos kutatási szolgáltatás gyógyászati célokra (orvosi alapellátás szakmai működéséhez szükséges

elemzések, kutatások).
44

Orvosi szolgáltatások (orvosi alapellátási tevékenységek segítése, támogatása).

( 210 ) M 19 00788
( 220 ) 2019.03.12.
( 731 ) Turú Balázs, Kiskőrös (HU)
( 740 ) Dr. Tömör Gábor, Kiskőrös
( 541 ) KONTROLL DIÉTA
( 511 ) 5

A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; aminosavakat

tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; b-vitamin készítmények; c-vitamin készítmények; cukorbetegek
számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; d-vitamin készítmények; diétás és táplálkozási készítmények;
diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; ételek cukorbetegeknek; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő,
energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő
italok; fehérjekiegészítő turmixok; főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; folyékony
étrend-kiegészítők; halolaj gyógyászati célokra; multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati
célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; pezsgő
vitamintabletták; protein étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő
személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vitamin- és
ásványianyag-készítmények; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők;
vitaminkészítmények; vitamintabletták.
35

Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel
nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb
médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing
szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; eladási, értékesítési
promóciók; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; előadások,
prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával;
értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós
szolgáltatások; eseménymarketing; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; harmadik fél
alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba
hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása
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révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket
és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója
weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes
hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való
reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;
hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;
hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és
reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési
hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési
szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére;
hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a
környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem
felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi
kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás
előnyeire vonatkozóan; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés;
hirdetésszervezés mozikban; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing
[nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; keresőoptimalizálás; különleges rendezvények
promóciója; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; kozmetikumokkal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási
szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások;
márkatesztelés; marketing szolgáltatások; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketing-szolgáltatások
az éttermek területén; marketing kampányok; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; mások
áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak
és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak
reklámozása promóciós rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és
szolgáltatásainak reklámozása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési
útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások termékeinek és szolgáltatásainak promóciója preferált
fogyasztók programja segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók
segítségével; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus
megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások
a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; online reklám- és marketingszolgáltatások; online
reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok
népszerűsítése, reklámozása és marketingje; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális
felvételek kiadása; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; promóciós szolgáltatások; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és
marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós
anyagok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag sokszorosítása;
reklámanyagok online megjelentetése; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával
kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos
hirdetés, reklámozás; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; szponzorkeresés; televíziós reklámozás;
termékbevezetési szolgáltatások; termékminták bemutatása; termékmarketing; újságokkal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti promóció; vizuális reklámanyagok gyártása;
bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése üzleti célokra; bemutatók szervezése
kereskedelmi célokra; értékesítési bemutatók; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók
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szervezése; termékek és szolgáltatások bemutatása; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése

[szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján.
( 210 ) M 19 00952
( 220 ) 2019.03.21.
( 731 ) Microlink Távközlési Szolgáltató Kft., Csapod (HU)
( 541 ) RLAN Internet
( 511 ) 38

Digitális hálózati távközlési szolgáltatások.

( 210 ) M 19 01001
( 220 ) 2019.03.25.
( 731 ) Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Építészfórum
( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szövegszerkesztés.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 19 01292
( 220 ) 2019.04.18.
( 731 ) Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Tihanyi Szabadtéri Játékok
( 511 ) 41

Színházi szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színházi produkciók; szórakoztatás színházi előadások

formájában; színházi előadások vezetése; színházi előadások szervezése; színházi show-k rendezése; színházi
előadások, zenei előadások; szabadtéri színházi előadások szervezése; szabadtéri szórakoztatás.
( 210 ) M 19 01408
( 220 ) 2019.05.02.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lendvai András ügyvéd, Budapest
( 541 ) Az Überkirály
( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
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Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós
közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok
közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós
információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok
közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók
működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,
átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az
előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;
internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming
(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali
adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a
számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videóközvetítés; videóanyagok
meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); videó-on-demand szolgáltatások; látvány-,
képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés
útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;
távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.
41

Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audioés vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok
formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; videófilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videófelvevő
szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videófilmeken
keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;
szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 19 01448
( 220 ) 2019.05.06.
( 731 ) DOX TV Hungary Kft., Siófok (HU)
( 740 ) Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;
röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása
reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson
keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós
anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;
reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;
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reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs
hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz
kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és
konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok
kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online
kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten; reklámanyagok
kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,
szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti
menedzsment előadóművészek részére; gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok
megjelentetése; reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása;
közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo
leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy
elektronikus úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési
ösztönzés; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos
reklámozás, hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs
hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián,
főként interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon
keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a
telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;
mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő
hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások
értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes
hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes
reklámozási szolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online
promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és
tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti
szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok
szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;
üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;
szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;
újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv csatornára; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;
audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók
készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing
promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és
-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám
szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek
készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok
gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok
készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;
televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek
gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési
promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,
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akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások
termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója
[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;
audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós
szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok
osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós
szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások
lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási
információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk
szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti
információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési
helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre
bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató
kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;
rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;
reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,
lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen
forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy
kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése;
reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési, marketing és promóciós szolgáltatások;
reklámozási szolgáltatások; ügynökségek rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként
használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések
összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing
területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [pr] konzultáció; franchise-oknak nyújtott,
reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós
árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós
menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és
kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy
kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus
reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró
médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási
szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub
szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi
marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása
adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások
televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó
reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos
reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési
szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal
kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;
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reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások
italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és
promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó
tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti
konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos
üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő
szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési
szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási
adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások
szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;
márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok
és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;
belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok
készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;
reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.
38

Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés
segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális
képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése
elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek
kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy video közvetítés
távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet
is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;
elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;
kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós
műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;
elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós
sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi
információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása
televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés
interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program
sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az
interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval
kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási
szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal
kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív
távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését
nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;
televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a
műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok
működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;
szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések
üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes
hálózaton keresztül; adatok vagy audiovizuális elemek közvetítése globális számítógépes hálózaton vagy
interneten keresztül; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték
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nélküli hálózatokon keresztül; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő

antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása; jeldekóderek
bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése, bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió adókészülékek
kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs berendezések
bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása; kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;
kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása,
kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;
rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; frekvenciaátalakítók
kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése; rádióberendezések kölcsönzése;
rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; távközlési
felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési vonalak bérbeadása;
távközlési készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök
kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére
szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása
külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli
berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete;
globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];hozzáférési idő értékesítése
számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; műsorok adása
kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok
átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel; számítógépes
adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció elektromágneses hullámok
segítségével; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép
terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon
keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógépes terminálok
útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi
kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció;
televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció globális
számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; rádiófrekvenciás
kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció távirat útján;
elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs szolgáltatások;
számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs szolgáltatások;
kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;
műholdas kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére;
kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus
átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez; kommunikációs szolgáltatások
információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus eszközökkel;
kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; kommunikációs szolgáltatások elektronikus
adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások
videokonferenciákhoz; mobiltelefon kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen
adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép felhasználók között; nemzetközi adatátvitel; mobil
kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele;
kábeltelevíziós felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hírügynökségek;
hírügynökségek [kommunikáció]; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések
biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció biztosítása; kommunikáció biztosítása
televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez
való használói hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található
számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; webloghozzáférés biztosítása; elektronikus
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kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés
biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói
hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés
biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális
számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából;
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; internet hozzáférés biztosítása;
központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása
távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és
internethez való hozzáférés biztosítása; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;
digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való
hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül;
távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása;
internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; mp3
weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes
hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz;
távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az internethez; távközlési
hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és internetes adatbázisokkal; több felhasználós
vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös felhasználású hozzáférés globális
számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és terjesztéséhez;
telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online szolgáltatások,
nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz;
távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus
eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások
biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása;
online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások;
képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ
adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű
számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal
elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal;
interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus
továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel
elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működő
elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy
audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és
munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk
továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles
adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül;
információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;
információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési
hálózatokon; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken
keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti
készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás;
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műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenet- és képtovábbítás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító
szolgáltatások; üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás
telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és
faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok
továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített
adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk
átvitele telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából
telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;
látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon
keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások
továbbítása; videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk
továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás
hálózatokon keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; video on-demand
szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok
fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz;
távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása,
közvetítése műholdon keresztül; videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok
biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay
kapcsolati szolgáltatások biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és
bérbeadása; kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő
kommunikációs lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs
lehetőségek biztosítása rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális
adatcseréhez; kommunikációs eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs
lehetőségek biztosítása rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák
felhasználásával; kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak
biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép felhasználók között; rádióvétel és
rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához
számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő
üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti
üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;
csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós
műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső
helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos
információnyújtás; elektronikus kommunikációs kapcsolatok biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához
való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;
telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges
eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam
telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs eszközök biztosítása oktatási célokra; távközlési eszközök,
berendezések biztosítása; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása;
rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló
szolgáltatások nyújtása elektronikus hírközlő hálózatokhoz; távkonferencia szolgáltatások; online kommunikációs
szolgáltatások biztosítása; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos
kommunikációs csatornák használatát; telefonszámokkal [telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása;
virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása
kommunikációs szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ
közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;
számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása
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kódolt vagy terminálos hozzáféréssel, üzenetek továbbítása számítógép segítségével; információk és képek

továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós
információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós
és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádiótelefonos
kommunikációs szolgáltatások; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; üzenetváltás számítógépes átvitellel;
elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számítógépes hálózaton
keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas
televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs
berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;
biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök
segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetküldés számítógépes hálózatokon
keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;
internetes video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok
terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefonés mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos
hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; táviratos távközlési
szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes
telekommunikáció; távközlési számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon
keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú
telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; távközlési
szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés
biztosításához; távközlési szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési szolgáltatások
adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési szolgáltatások
betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen isdn szolgáltatások; telekommunikációs
szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen
kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai
hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai szolgáltatások;
telematikai kommunikáció számítógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető
telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel;
telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós
műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs rendszerek
üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil kommunikációs
rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok működtetése;
műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses tv szolgáltatás (fizetős
tv) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; audio
kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli
szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli
kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő
szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok
működtetői számára; isp szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési
szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; számítógép
segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások
bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus
kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások
antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk
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nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások;

elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;
elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs
szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások;
elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus
rendelésátvitel; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési
szolgáltatások; pay-per-view [ppv] televíziós adás; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése
[narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő távirati
szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és
kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és
vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; időosztás szolgáltatások kommunikációs
készülékekhez; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon
vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli
szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs
szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil
telekommunikációs hálózati szolgáltatások; értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások;
rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;
hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati
konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videokonferencia szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások;
online kommunikációs szolgáltatások; online üzenetküldési szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások;
pbX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető
adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri
rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok
továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs
eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső szolgáltatások; információátviteli szolgáltatások digitális
hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail; hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti
adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési
hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;
televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videoüzenet szolgáltatások; videoátviteli
szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és adatátviteli szolgáltatások; internet
hozzáférési szolgáltatások; globális számítógépes hálózat hozzáférési szolgáltatások; elektronikus levél továbbító
szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő szolgáltatások; számítógépes kommunikációs
szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógépes telefonálás;
számítógépes továbbítási szolgáltatások; számítógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások
rádió, telefon, távíró segítségével; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;
rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs
szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videokonferencia szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos
műholdas műsorszórási szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; sporteseményekkel
kapcsolatos műholdas műsorszórás; biztonságos e-mail szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és képátviteli
szolgáltatások; közvetlen elektronikus üzenetközvetítő szolgáltatások; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások;
online üzenetküldő szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások; hívásrögzítési szolgáltatások; közösségi
hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; hangüzenet tárolási szolgáltatások; szélessávú és keskenysávú
rádióközlési szolgáltatások; szélessávú rádiós kommunikációs szolgáltatások; telefonos hangüzenet küldés;
telefonos üzenetküldő szolgáltatások; telefonos személyhívó szolgáltatások; távírószalagos szolgáltatások;
távírószalagos szolgáltatások; levegőföld távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások pénzügyi
intézmények között; távközlési szolgáltatások számítógépes hálózatok között; telekommunikációs gateway
szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; telex szolgáltatások; telematikai kommunikációs
szolgáltatások; teletext szolgáltatások; televizuális kommunikációs szolgáltatások; interaktív video text
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szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
[beszélgetésterelés és összeköttetés]; videotelefon szolgáltatások; videokommunikációs szolgáltatások;
videotelefon szolgáltatások; videokonferenciaszolgáltatások biztosítása; videotex szolgáltatások; webcasting
szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videoközvetítés; videohálózatok zártláncú televízióhoz;
videohálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videohálózatok felügyeleti, őrző-védő szolgáltatásokhoz;
video-telekonferenciák; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; távközlési vonalak
bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz.
41

Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilmforgalmazás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás];videókhoz
kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus
kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas
televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi
előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;
dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási
helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;
zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel
kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus
magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok
megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;
könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;
újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások;
kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;
globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói
szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek
bérbeadása; mozifilmberendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek
kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;
hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése;
audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása,
kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok
kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; cd lemezek kölcsönzése; rádió- és
televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; filmvagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó
mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések
bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok
bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, cd-lemezek
vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videokamerák
kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; televízió (TV és rádió kölcsönzése); világítás bérbeadása
filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz; világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;
világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy
televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása
televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; sífelszerelés kölcsönzése;
festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek kölcsönzése;
televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre
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rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon;

műsoros videoszalagok kölcsönzése; cd-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;
hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;
hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése;
videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák
kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok, videokazetták és videogramok
kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése;
animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma
előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;
rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés
szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek
prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi
produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei
előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád
műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és
berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal
kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások
nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása;
filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési
funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói
szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási
anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai
adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;
elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;
dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;
televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon
keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi
sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási
célú fesztiválok rendezése; képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák
rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú
kiállítások szervezése és rendezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;
kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi
előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;
mozifilmek közvetítése; televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;
videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és
készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;
dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése
mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,
tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő
színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok
készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;
szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;
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rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók
készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási
célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;
élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási
filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése
hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és
-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;
rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;
animációs mozis videoklipek gyártása; élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra
állítása; színházi előadások; korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; oktatási
célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges effektek készítése
filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; televíziós speciális effektek készítése; színpadi show-k
rendezése; show-k és filmek készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése;
televízió és rádió programok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények megrendezése;
sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények rendezése
televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; televíziós show-műsor
készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; élő televízióműsorok készítése
oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; telvíziós tartalmak készítése; televíziós szórakoztató műsorok
készítése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett
videofilmek elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése
táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése
zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós
műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és
zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós
műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videoszalagok
gyártása; videofilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató
műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok
gyártása; videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók
készítése; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videoszalagok gyártása
videolemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati
használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;
mozifilmek vetítése technikai célokra; víziparkok üzemeltetése; Általános műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok
lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang- vagy videostúdiók biztosítása; uszodai létesítmények;
baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene
szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakon [nem
letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő
show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek
biztosítása; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk,
nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádióműsor
összeállítása [ütemezés]; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése;
színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése;
mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió
szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, video-, és
televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és
filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló
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mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;
művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal
kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti
menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;
hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;
fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése;
rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];
szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos
szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető
szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal
kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];
zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus
kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási
szolgáltatások; video- és audiofelvételek kölcsönzése; video kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi
szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);
szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;
hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; szórakoztató anyagok
készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési
szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és
videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése; audio-, film- , video- és televíziós
felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások
filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;
stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési
szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs
szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,
videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;
zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó
vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások,videoszalagok
kölcsönzése; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; kábeltelevízión keresztül
biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;
szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté
területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások
koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási
szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;
eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.
( 210 ) M 19 01461
( 220 ) 2019.05.06.
( 731 ) dr. Szalai László, Budapest (HU)
( 541 ) Tinnitus Coaching
( 511 ) 41
44

Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; oktatás biztosítása.
Pszichológus [szolgáltatások]; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01468
( 220 ) 2019.05.07.
( 731 ) Molnár Julianna, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Gyógyászattal kapcsolatos tanfolyamok (főleg gyógytorna); gyógyászati továbbképző tanfolyamok (főleg

gyógytorna); gyógyászattal kapcsolatos oktatói szolgáltatások; képzési szolgáltatások a gyógyászati
rendellenességek és képzésük területén; torna tanítás; torna oktatás; tornák szervezése; tornabemutatók;
szórakoztatás tornabemutatók tartásával; tornával kapcsolatos tájékoztatás; életmódjavító szolgáltatások.
44

Orvosi szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01625
( 220 ) 2019.05.21.
( 731 ) Hegyi József, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Royal Méh Balzsam
( 511 ) 3

Természetes alapanyagú balzsamok; balzsamok kozmetikai célokra; bőrápoló balzsamok; masszázs gélek

nem gyógyászati célokra; olajok kozmetikai célokra.
5

Gyógyhatású balzsamok; gyógyhatású kozmetikai balzsamok; balzsamok és balzsamkészítmények

gyógyászati használatra.
( 210 ) M 19 01677
( 220 ) 2019.05.27.
( 731 ) Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) Szépemlékű Ízek
( 511 ) 30

Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,
kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,
tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.
43

Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

kávéházak, vendéglátás.
( 210 ) M 19 01706
( 220 ) 2019.05.28.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 541 ) Pannonhalmi Pálinkárium Pálinka
( 511 ) 33

"Pannonhalma" eredetmegjelölés termékleírásának és "Pálinka" földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő

pálinka termékek.
( 210 ) M 19 01803
( 220 ) 2019.06.06.
( 731 ) Benke Zsófia Julianna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 19 01971
( 220 ) 2019.06.20.
( 731 ) Kávai Gasztro Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Munkaruházati cikkek; overallok, munkaruhák; csizmák, bakancsok; mellények; kabátok, dzsekik;

kesztyűk; védőnadrágok; szakácsruhák; szakácssapkák; szakácsok, séfek által viselt papírsapkák; alsóruházat,
fehérneműk; egyenruhák; hosszúnadrágok; lábbelik; papucsok; pólók; pulóverek; ingek; sapkák; kötények.
31

Friss zöldségek; feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök; friss gyümölcs válogatás; nyers gyümölcsök;

csírák.
44

Kertészeti szolgáltatások; kertművelés; kertgondozás; kerttervezés; kertészeti tanácsadás; kertészet,

kertészkedés, parkosítás; faiskolák, csemetekertek; gyomirtás; pázsitgondozás; tájkertész-szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01972
( 220 ) 2019.06.20.
( 731 ) Kávai Gasztro Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Munkaruházati cikkek; overallok, munkaruhák; csizmák, bakancsok; mellények; kabátok, dzsekik;

kesztyűk; védőnadrágok; szakácsruhák; szakácssapkák; szakácsok, séfek által viselt papírsapkák; alsóruházat,
fehérneműk; egyenruhák; hosszúnadrágok; lábbelik; papucsok; pólók; pulóverek; ingek; sapkák; kötények.
31

Friss zöldségek; feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök; friss gyümölcs válogatás; nyers gyümölcsök;

csírák.
44

Kertészeti szolgáltatások; kertművelés; kertgondozás; kerttervezés; kertészeti tanácsadás; kertészet,

kertészkedés, parkosítás; faiskolák, csemetekertek; gyomirtás; pázsitgondozás; tájkertész-szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01973
( 220 ) 2019.06.20.
( 731 ) Kávai Gasztro Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Munkaruházati cikkek; overallok, munkaruhák; csizmák, bakancsok; mellények; kabátok, dzsekik;
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kesztyűk; védőnadrágok; szakácsruhák; szakácssapkák; szakácsok, séfek által viselt papírsapkák; alsóruházat,

fehérneműk; egyenruhák; hosszúnadrágok; lábbelik; papucsok; pólók; pulóverek; ingek; sapkák; kötények.
31

Friss zöldségek; feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök; friss gyümölcs válogatás; nyers gyümölcsök;

csírák.
44

Kertészeti szolgáltatások; kertművelés; kertgondozás; kerttervezés; kertészeti tanácsadás; kertészet,

kertészkedés, parkosítás; faiskolák, csemetekertek; gyomirtás; pázsitgondozás; tájkertész-szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01977
( 220 ) 2019.06.21.
( 731 ) Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) TRANSLAB
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépes szoftver, rögzített; számítógépes szoftver

platformok rögzített, vagy letölthető formában; számítógép interfészek.
16

Hírlevelek; kézikönyvek (útmutatók); könyvek; nyomtatott publikációk; prospektusok; szórólapok; tanítási

és oktatási anyagok (kivéve készülékek és berendezések).
35

Adatkutatás számítógépes fájlokban; értékesítési promóciós szolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisba történő gyűjtése; információk számítógépes adatbázisba történő rendezése; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása.
41

Fordítás és tolmácsolás; know-how átadás (képzés); mentorálás; oktatás biztosítása; on-line elektronikus

publikációk, nem letölthető; online nem letölthető videók biztosítása.
42

Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.
45

Számítógépes szoftverek licenszelése; szellemi tulajdon licencelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

konzultáció; szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 19 02010
( 220 ) 2019.06.25.
( 731 ) Baracskay Veronika, Ráckeve (HU)
( 541 ) Igéző Pálinka
( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 210 ) M 19 02050
( 220 ) 2019.06.27.
( 731 ) MESZÉK Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) dr. Nagy Attila, Nyíregyháza
( 541 ) bestmarkt.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 19 02150
( 220 ) 2019.07.09.
( 731 ) AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Németh Antónia Anna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Automata padlósúrolók; autóporszívók; centrifugák; centrifugák [gépek]; centrifugák háztartási célokra (nem

fűtött); centrifugák háztartási célokra (nem vízmelegítős); csövek porszívókhoz; edénykosarak
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mosogatógépekhez; elektromos ablaktisztító felszerelések; elektromos gépek élelmiszerek, ételek mosásához;

elektromos gőzölős felmosófejek; elektromos gőztisztító gépek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz;
elektromos kefék mint gépek részei; elektromos kézi porszívók eldobható zsákkal; elektromos kézi porszívók;
elektromos mosógépek; elektromos mosógépek ruhákhoz; elektromos porszívók; elektromos porszívók és
alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos szívó-tisztítók [háztartási]; elektromos
szőnyegporolók; elektromos szőnyegporszívók; elektromos szőnyegseprők; elektromos szőnyegtisztító
[samponozó] gépek; elektromos szőnyegtisztító gépek; felületek tisztítására szolgáló porszívók; folyékony
tisztítószer adagolók; fűtés nélküli szárítógépek mosáshoz; gépek szőnyegek tisztításához; gőzzel tisztító
készülékek; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási gőztisztító berendezések; háztartási
mosógépek; háztartási porszívók; mosó-szárítók; mosogatógép tálcák, mint mosogatógépek alkatrészei;
mosógépek háztartási célokra; multifunkciós [többcélú] gőztisztító berendezések; nedves és száraz porszívók;
porszívók; robotizált porszívók; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; szárítási funkcióval rendelkező
mosógépek; szárító berendezéssel felszerelt mosógépek; szárítógépek, centrifugák [gépek]; szárítógépek
[háztartási].
9

Multimédia berendezések és műszerek; digitális hőmérők, nem orvosi célokra; háztartási hőmérők; hőmérő

készülékek háztartási használatra; vízhőmérséklet-mérő műszerek.
11

Asztali sütők; automata kávéfőző készülékek; automata kenyérkészítő gépek háztartási célokra; beépített

főzőlapok; beépített tűzhelylapok; berendezések italok melegítéséhez; berendezések ivóvíz hűtéséhez;
berendezések sütéshez; elektromágneses indukciós főzőlapok [háztartási célokra]; elektromos élelmiszer
szárítók/aszalók háztartási célokra; elektromos ételgőzölők; elektromos fazekak, lábasok; elektromos fedeles
serpenyők; elektromos forgó nyársas grillsütők; elektromos főzőedények [háztartási célokra]; elektromos
fűtőberendezések; elektromos fűtőtestek; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölő készülékek főzéshez;
elektromos gőzölők főzéshez; elektromos grillkészülékek; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási célokra];
elektromos italmelegítők; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők háztartási használatra; elektromos
kávékannák; elektromos kenyérpirítók; elektromos kenyérsütők; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektromos
kukorica pattogtató gépek; elektromos kukták, főzőedények; elektromos melegszendvics készítők; elektromos
olajsütők, fritőzök; elektromos ostya-/gofrisütők; elektromos presszógépek; elektromos teafőzők; elektromos
termoszok; elektromos tojásfőzők háztartási célokra; elektromos tűzhelyek háztartási célokra; elektromos
vízforraló kannák; elektromos vízforralók; elektromos vízmelegítők italkészítéshez; elektromos zöldségpárolók;
élelmiszer-melegítő berendezések; élelmiszer-szárítók, elektromos; fagylaltkészítő gépek; gyümölcsaszalók; házi
kenyérsütők; háztartási kávéfőzők [elektromos]; háztartási kenyérpirítók [elektromos]; háztartási olajsütők,
fritőzök [elektromos]; hordozható kályhák; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők főzéshez; mikrohullámú
sütők háztartási használatra; multifunkciós főzőkészülékek; pattogatott kukorica készítők; vattacukor készítő
gépek; vezeték nélküli elektromos kávéfőzők; elektromos hajszárítók; elektromos kézi hajszárítók; elektromos
melegítő párnák, nem orvosi használatra [kezelésre]; fűtőventilátorok; hajszárító berendezések; hajszárító búrák;
hajszárító készülék; hajszárítók [háztartási célokra]; hajszárítók utazáshoz; kézi hajszárítók; centrifugák
[hőszárítók]; háztartási hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtő-fagyasztók; mélyhűtők; nem hordozható hűtőládák
háztartási használatra.
( 210 ) M 19 02155
( 220 ) 2019.07.10.
( 731 ) Vászolyi Sajtmanufaktúra Kft., Vászoly (HU)
( 740 ) dr. Bada János, Budapest
( 541 ) BALATON "KÉKSZALAG" SAJT
( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 19 02169
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) Pazaurek Piroska, Port Orange (US)
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( 740 ) Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) HUNGARIANHUB
( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 02173
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi és higiéniai szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 19 02175
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) Szabados Rita, Komárom (HU)
Róna Gabriella, Komárom (HU)
Bajcsainé Váradi Ardien, Nagyigmánd (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

28

Játékok és játékszerek.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

( 210 ) M 19 02178
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) duplaW Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Villa Bagatelle
( 511 ) 30

Ételek (liszttartalmú); fűszerek sütéshez; készítmények pékáruk készítéséhez; lisztből készült tészták;

liszttartalmú ételek; péksütemények készítésére használt keverékek; sűrítőszerek főzéshez; tészták és keverékek
tésztákhoz; tésztából készült élelmiszerek; csokoládé alapú italok; csokoládé kivonatok; csokoládéból készült
italok; csokoládék; frappék; forró csokoládé; kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaókészítmények; kakaós
termékek; kávé; kávébab; kávéaromák; kávéból készült italok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy
italokban]; teák; kávé alapú italok; fagylaltok; fagylaltporok; szörbetek [fagylaltok]; parfék;
jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; cukorkák [étkezési célra]; mézek; csokoládé; cukrászáru; gofri;
habcsókok; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; keménycukorka; marcipán; müzli desszertek; müzliszeletek,
energiaszeletek; pékáruk; pudingok; sós kekszek; sós kekszek, rágcsálnivalók; zsúrszendvicsek; sós
aprósütemények, kekszek; palacsinták; édesség-termékek (nem gyógyhatású -); fűszerek; ízesítők ételekhez;
zöldséget és húst tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és baromfihúst
tartalmazó sütemények; zöldséges piték; zöldségekkel ízesített sós kekszek; tortilla; töltött tészták; töltött
zsemlék; töltött bagettek; töltött kenyerek; töltött kenyértekercsek; töltött molnárkák; töltött tekercsek; töltött
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tészta; tojásos lepények; vadhúst tartalmazó lepények, piték; virslis szendvicsek; virslis tekercsek; tésztaételek;

tésztasaláták; tésztaalapú előkészített ételek; taco; tabulé [arab saláta]; szendvicsek; sós sütemények; sajtos
makaróni; rizses készételek; rizs alapú ételek; rizottók; ravioli; quiche-ek; pizza; perecek; paella;
melegszendvicsek; lasagnék; kukoricából készült rágcsálnivalók; húsos piték; hamburger zsemle; főként tésztát
tartalmazó készételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként kenyérből álló rágcsálnivalók; fajitas [mexikói
étel]; enchilada; csokoládé alapú szeletek [készétel]; burritók; búzából készült rágcsálnivalók; bundás kenyér;
briósok; burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek.
43

Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szobák bérbeadása; szobafoglalás; szállásfoglalás; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; vendéglátási szolgáltatások [ételés italszolgáltatás]; tortadíszítések; pizzériák; kávézói szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás; kávéházak; kávéház;
fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; ételkészítés; ételek és italok felszolgálása;
ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára;
ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételek és italok
felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek díszítése; étel- és
italkészítés; bár- és éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02179
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02180
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02181
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02182
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) duplaW Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Bagatelle Budapest

( 511 ) 30

Ételek (liszttartalmú); fűszerek sütéshez; készítmények pékáruk készítéséhez; lisztből készült tészták;

liszttartalmú ételek; péksütemények készítésére használt keverékek; sűrítőszerek főzéshez; tészták és keverékek
tésztákhoz; tésztából készült élelmiszerek; csokoládé alapú italok; csokoládé kivonatok; csokoládéból készült
italok; csokoládék; frappék; forró csokoládé; kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaókészítmények; kakaós
termékek; kávé; kávébab; kávéaromák; kávéból készült italok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy
italokban]; teák; fagylaltok; fagylaltporok; szörbetek [fagylaltok]; kávé alapú italok; cukorkák [étkezési célra];
parfék; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; croissant-ok; cukrászáru; édesség-termékek (nem gyógyhatású-);
gofri; habcsókok; kenyér; müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; palacsinták; pékáruk; pudingok; sós
aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek, rágcsálnivalók; zsúrszendvicsek; fűszerek; ízesítők
ételekhez; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és
baromfihúst tartalmazó sütemények; zöldséges piték; zöldségekkel ízesített sós kekszek; tortilla; töltött zsemlék;
töltött tészták; töltött bagettek; töltött kenyerek; töltött kenyértekercsek; töltött molnárkák; töltött tekercsek;
töltött tészta; tojásos lepények; vadhúst tartalmazó lepények, piték; virslis szendvicsek; virslis tekercsek;
tésztaételek; tésztasaláták; tésztaalapú előkészített ételek; taco; tabulé [arab saláta]; szendvicsek; sós sütemények;
sajtos makarónik; rizses készételek; rizs alapú ételek; ravioli; rizottók; quiche-ek; pizza; perecek; paella;
melegszendvicsek; lasagnék; kukoricából készült rágcsálnivalók; húsos piték; hamburger zsemle; főként tésztát
tartalmazó készételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként kenyérből álló rágcsálnivalók; fajitas [mexikói
étel]; enchilada; csokoládé alapú szeletek [készétel]; burritók; búzából készült rágcsálnivalók; bundás kenyér;
briósok; burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás; bár- és éttermi szolgáltatások; étel- és

italkészítés; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
vendégek számára; ételkészítés; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; fagylaltozók, fagylaltozói
szolgáltatások; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávéház; kávézói szolgáltatások; pizzériák; tortadíszítések;
szobák bérbeadása; szobafoglalás; szállásfoglalás; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések
és távozások ügyintézése].
( 210 ) M 19 02183
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) duplaW Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bagatelle
( 511 ) 30

Ételek (liszttartalmú); fűszerek sütéshez; készítmények pékáruk készítéséhez; lisztből készült tészták;

liszttartalmú ételek; péksütemények készítésére használt keverékek; sűrítőszerek főzéshez; tészták és keverékek
tésztákhoz; tésztából készült élelmiszerek; csokoládé alapú italok; csokoládé kivonatok; csokoládéból készült
italok; csokoládék; frappék; forró csokoládé; kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaókészítmények; kakaós
termékek; kávé; kávé alapú italok; kávébab; kávéaromák; kávéból készült italok; kávék [pörkölt, porított,
szemcsés formában vagy italokban]; teák; fagylaltok; fagylaltporok; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt;
parfék; szörbetek [fagylaltok]; cukorkák [étkezési célra]; mézek; croissant-ok; csokoládé; cukrászáru;
édesség-termékek (nem gyógyhatású-); gofri; habcsókok; kenyér; palacsinták; pékáruk; pudingok; sós
aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek, rágcsálnivalók; zsúrszendvicsek; müzli desszertek;
müzliszeletek, energiaszeletek; fűszerek; ízesítők ételekhez; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; zöldséget
és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; zöldséges piték; zöldségekkel
ízesített sós kekszek; tortilla; töltött tészták; töltött zsemlék; töltött tészta; töltött tekercsek; töltött molnárkák;
töltött kenyértekercsek; töltött kenyerek; töltött bagettek; tojásos lepények; virslis tekercsek; virslis szendvicsek;
vadhúst tartalmazó lepények, piték; tésztaételek; tésztasaláták; tésztaalapú előkészített ételek; taco; tabulé [arab
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saláta]; szendvicsek; sós sütemények; sajtos makarónik; rizses készételek; rizs alapú ételek; rizottók; ravioli;

quiche-ek; pizza; perecek; paella; melegszendvicsek; lasagnék; kukoricából készült rágcsálnivalók; húsos piték;
hamburger zsemle; főként tésztát tartalmazó készételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként kenyérből álló
rágcsálnivalók; fajitas [mexikói étel]; enchilada; csokoládé alapú szeletek [készétel]; burritók; búzából készült
rágcsálnivalók; briósok; bundás kenyér; burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek.
43

Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szobák bérbeadása; szobafoglalás; szállásfoglalás; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; vendéglátási szolgáltatások [ételés italszolgáltatás]; tortadíszítések; pizzériák; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások;
fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; ételkészítés; ételek és italok felszolgálása;
ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára;
ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételek és italok
felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek díszítése; étel- és
italkészítés; bár- és éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02184
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) Suha Péter József, Budakalász (HU)
( 541 ) Múzsa
( 511 ) 35

Árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása
reklámcélokra; kirakatrendezés; promóciós, reklám célú árubemutatás; kiskereskedelmi kirakatrendezési
szolgáltatások; kirakatrendezési szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális
eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások;
célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális
reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási,
értékesítési promóciók; a filozófia oktatásával kapcsolatos reklámozás; a filozófiai képzés promóciója;
áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; eseménymarketing; grafikus reklámozási szolgáltatások;
hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése
reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül;
harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; hirdetés elektronikus médián,
főként interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; harmadik személyek termékeinek és
szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban
és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és
reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési
felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; interneten keresztül
nyújtott reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten
használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes
reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi
marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott,
reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése;
kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; környezetvédelmi kérdésekre és kezdeményezésekre való
társadalmi figyelemfelhívással kapcsolatos reklámszolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; kozmetikumokkal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; közönségszolgálati [pr] szolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; kutató
projektek reklámozása; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaalkotási szolgáltatások;
márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; márkatesztelés; marketing célú becslések;
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marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing kampányok;

marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing
stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szolgáltatások; marketinggel
kapcsolatos információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; más
forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és
összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online
hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és
megvalósítása; mozifilm reklámozás; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási
szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; online kereshető reklámútmutatók
szolgáltatása; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével;
online reklám- és marketingszolgáltatások; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; online reklámozás;
online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése,
reklámozása és marketingje; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós célú videoszalagok,
videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és
televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által
nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós reklámok készítése; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs
csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és
promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám szórólapok elkészítése; reklámcélú
rendezvények szervezése és lebonyolítása; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozási szolgáltatások;
televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; termékbemutatók és termék
megjelenítési szolgáltatások; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklám célokra;
videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; vizuális
reklámanyagok gyártása; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt
reklámok összeállítása; audio és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére; marketing tevékenységgel
kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; online üzleti hálózati szolgáltatások; szolgáltatások üzleti
hatékonyság növeléséhez; szolgáltatások kereskedelmi ügyletek kezelésére; üzletfejlesztéssel kapcsolatos
üzletviteli tanácsadás; becslés kereskedelmi ügyletekben; árelemzés; árajánlatok termékekre vagy
szolgáltatásokra; adatfeldolgozással kapcsolatos információk biztosítása; borral kapcsolatos kereskedelmi
tájékoztatási szolgáltatások; információk biztosítása kereskedelmi üzletekről és kereskedelmi információkról a
globális számítógépes hálózat útján; online kereskedelmi információkat tartalmazó jegyzékek biztosítása az
interneten; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ biztosítása; online üzleti és kereskedelmi
információk szolgáltatása; üzleti információk szolgáltatása; üzleti kutatás lebonyolítása; üzleti statisztikai
elemzés; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten.
41

Animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; audiovizuális bemutatók; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül;
audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; az interneten hallgatható
[nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális
zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zeneszolgáltatás az internetről; dokumentumfilmek
készítése mozik részére; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése;
elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével
biztosítottakat is; elektronikus játék szolgáltatások; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül
nyújtott szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az
archív információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában; elektronikus műsorismertető
szolgáltatások; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő
szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő táncbemutatók; előadási
helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; előadási helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok;
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előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

előadóművészek művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai;
előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; filmek
bemutatása; filmbemutató szolgáltatások; film stúdió szolgáltatások; fikciós szereplőket bemutató szórakoztató
szolgáltatások; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok szervezése kulturális célokra;
fesztiválok szervezése; filmek feliratozása; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; filmekkel
kapcsolatos díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmes tanulmányok készítése;
filmfesztiválok lebonyolítása; filmforgalmazás; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházak üzemeltetése;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások biztosítása; filmszínházi szolgáltatások;
forgatókönyvírás; fotóriportok készítése; globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott elektronikus játék
szolgáltatások; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; idegenvezetős
barlangtúrák lebonyolítása oktatási célokból; idegenvezetős túrák levezetése; információk, magyarázó szövegek
és cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes hálózatok útján; információnyújtás a zene terén;
információnyújtás e-sportokkal kapcsolatban; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; információnyújtás
sporttevékenységekhez; információszolgáltatás játékosok részére az általuk elért eredményekről weboldalakon
keresztül; instrukciók rendelkezésre bocsátása go táblajátékokhoz; interaktív online számítógépes játékok
biztosítása; interaktív számítógépesjáték-szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási
szolgáltatások; interneten és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül elérhető interaktív, több szereplős
számítógépes játékok szolgáltatása; interneten keresztül használható elektronikus játékok és vetélkedők
biztosítása; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó, online
szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; internetes (nem letölthető) játékok; iskolai szolgáltatások
[oktatás]; játékfilm stúdió szolgáltatások; játékshow-k; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások intézése
[szervezése]; játékterem üzemeltetése; játéktermek; játéktermek üzemeltetése; játéktermi játékszolgáltatások;
játéktermi szolgáltatások; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; játszóterek
üzemeltetése benzinkutakon; jegyfoglalás szórakozóhelyekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;
jegyfoglalás koncertekre; jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató,
sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató
rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások sportrendezvényekre;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; kölcsönkönyvtárak működtetése; komédia-klubok
szolgáltatásai; kommunikációs világhálózat segítségével biztosított elektronikus játékszolgáltatások; könyvtári
szolgáltatások; könnyed szórakoztató szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könnyed
szórakoztató műsorok színrevitele; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése;
kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális
célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és
sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális
tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése és tartása; mozi szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása; mozi és színházi
szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; mozishow-k tervezése; moziműsor-információs szolgáltatások;
mozik üzemeltetése; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás;
mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; művészeti galériák szolgáltatásai; múzeumi kurátorok szolgáltatásai;
múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; múzeumi
szolgáltatások; múzeumok vezetése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető filmek biztosítása; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió
útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős]
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műsorszolgáltatás útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

népszerű szórakoztató szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; nyilvános kertek; oktatás és képzés
a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú ünnepségek
szervezése; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktató-,
szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; olyan
számítógépes játék szolgáltatása, amelyet egy globális hálózaton és/vagy az interneten keresztül lehet elérni;
on-line információk nyújtása számítógépes játékokkal és számítógépek játékokhoz való fejlesztésével
kapcsolatban; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online információk
szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; online interaktív szórakoztatás; online játékszolgáltatások;
online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra;
online könyvismertetők megjelentetése; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető
képek biztosítása; online számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás; online szórakoztatás
biztosítása játékshow-k formájában; online szórakoztatás nyújtása; online szórakoztatási szolgáltatások
biztosítása bajnokságok formájában; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása fantáziasport-bajnokság
formájában; online videojátékok biztosítása; operák bemutatása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás
területén; rádió- és televízióprogram készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióműsorokhoz
kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; rádiós zenei
koncertek; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek;
szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok
szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős táborok;
szakmai kompetencia elismerése; számítógépes terminálokon vagy mobiltelefonokon történő kommunikáció
útján nyújtott játékszolgáltatások; számítógépes rendszereken alapuló játékok nyújtása; számítógépes játékokkal
kapcsolatos szórakoztatásról nyújtott online információk; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése
e-mailben; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes hálózatokon és
kommunikációs világhálózatokon keresztül biztosított játékszolgáltatások; számítógépes hálózatból online módon
nyújtott virtuálisvalóság-játékszolgáltatások; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online
információk biztosítása; számítógépes adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról online biztosított,
számítógépes játékok általi szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes adatbázisból vagy az internet
segítségével használható elektronikus játék szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről online
biztosított szórakoztatási szolgáltatások; számítógép- és videojáték szórakoztatási szolgáltatások; színházi
létesítmények biztosítása; színházi szórakoztatás; színházjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; szolgáltatások
mozifilmek bemutatásához; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő szolgáltatások; szórakoztatás
biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában,
weboldalon keresztül; szórakoztatás bokszmeccsek formájában; szórakoztatás bűvész show-k formájában;
szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában; szórakoztatás divatbemutatók formájában; szórakoztatás
szimfonikus zenekari előadások formájában; szórakoztatás színházi előadások formájában; szórakoztatás
táncelőadások formájában; szórakoztatás telefon útján; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában;
szórakoztatás teniszbajnokságok formájában; szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatás
vacsoraszínházi előadások formájában; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztatás víziparkok
és szórakoztató központok formájában; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú
szolgáltatások szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási, oktatási és képzési
szolgáltatások; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;
szórakoztató klubok szolgáltatásai; telefonos szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
telefonos mesemondó szolgáltatások; telefonos társalgási szolgáltatások szórakoztatási célokra; telefonos
társalgási szolgáltatások szórakoztató célokra; televízió-műsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós
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és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; videojátékokkal kapcsolatos
szórakoztatási szolgáltatások; videofilmek bemutatása; videós szórakoztató szolgáltatások; világítástechnikusi
szolgáltatások eseményekhez; virtuálisvalóság-játéktermek szolgáltatásai; webrádiós szórakoztatási
szolgáltatások; zene komponálása; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása;
zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zeneszerzési szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02185
( 220 ) 2019.07.11.
( 731 ) duplaW Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bagatelle Gardenhouse
( 511 ) 30

Ételek (liszttartalmú); fűszerek sütéshez; készítmények pékáruk készítéséhez; lisztből készült tészták;

liszttartalmú ételek; péksütemények készítésére használt keverékek; sűrítőszerek főzéshez; tésztából készült
élelmiszerek; tészták és keverékek tésztákhoz; csokoládé alapú italok; csokoládé kivonatok; csokoládéból készült
italok; csokoládék; frappék; forró csokoládé; kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaókészítmények; kakaós
termékek; kávé; kávébab; kávéaromák; kávéból készült italok; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy
italokban]; teák; kávé alapú italok; fagylaltok; fagylaltporok; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; parfék;
szörbetek [fagylaltok]; cukorkák [étkezési célra]; mézek; croissant-ok; cukrászáru; édesség-termékek (nem
gyógyhatású-); gofri; habcsókok; kenyér; müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; palacsinták; pékáruk;
pudingok; sós kekszek; sós kekszek, rágcsálnivalók; zsúrszendvicsek; sós aprósütemények, kekszek; fűszerek;
ízesítők ételekhez; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget
és baromfihúst tartalmazó sütemények; zöldséges piték; zöldségekkel ízesített sós kekszek; virslis tekercsek;
virslis szendvicsek; vadhúst tartalmazó lepények, piték; tortilla; töltött tészták; töltött zsemlék; töltött tészta;
töltött tekercsek; töltött molnárkák; töltött kenyértekercsek; töltött kenyerek; töltött bagettek; tojásos lepények;
tésztasaláták; tésztaételek; tésztaalapú előkészített ételek; taco; tabulé [arab saláta]; szendvicsek; sós sütemények;
sajtos makarónik; rizses készételek; rizs alapú ételek; rizottók; ravioli; quiche-ek; pizza; perecek; paella;
melegszendvicsek; lasagnék; kukoricából készült rágcsálnivalók; húsos piték; hamburger zsemle; főként rizst
tartalmazó készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; főként kenyérből álló rágcsálnivalók; fajitas [mexikói
étel]; enchilada; csokoládé alapú szeletek [készétel]; burritók; briósok; bundás kenyér; burgonyalisztből készült
rágcsálnivaló termékek; búzából készült rágcsálnivalók.
43

Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szobák bérbeadása; szobafoglalás; szállásfoglalás; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; vendéglátási szolgáltatások [ételés italszolgáltatás]; tortadíszítések; pizzériák; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások;
fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; ételkészítés; ételek és italok felszolgálása;
ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára;
ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételek és italok
felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; étel- és italkészítés;
ételek díszítése; bár- és éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02281
( 220 ) 2019.07.22.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Toplista
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
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promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; 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 rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Cikk (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
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kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 02290
( 220 ) 2019.07.23.
( 731 ) Gergely Balázs, Bag (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 30

Magyarországi származású lisztből készült tészták, száraztészták.

( 210 ) M 19 02332
( 220 ) 2019.07.29.
( 731 ) Bilku Marina, Szeged (HU)
( 541 ) AZZ Zenesuli
( 511 ) 9
41

Oktatási készülékek és eszközök.
Zeneoktatás, alapfokú művészetoktatás, alternatív zeneoktatás, kották kiadása, kottafüzetek kiadása,

táboroztatás.
( 210 ) M 19 02333
( 220 ) 2019.07.29.
( 731 ) ProgMedical Kft., Baja (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) tmBoss
( 511 ) 9

Szoftverek; szoftvercsomagok.

42

Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

45

Személyi stílustanácsadás.
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( 210 ) M 19 02337
( 220 ) 2019.07.29.
( 731 ) BestOn-Otthon Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6
7

Hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
Gépek, szerszámgépek, erőgépek; mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek;

árusító automaták.
8
11

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; borotvák.
Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
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.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

nem textilből.
( 210 ) M 19 02356
( 220 ) 2019.07.30.
( 731 ) IVANKA Concrete Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Ablaküveg, a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra (1); ablaküveg építési célokra (2);

agglomerált parafa építkezéshez; agyag; agyag téglákhoz; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből (1); ajtók,
nem fémből (2); ajtópanelek, nem fémből; akváriumi homok; akváriumi kavics; akvárium szerkezetek;
alabástrom; alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; állványzat; árbocok, nem fémből; armatúrák, tartóvázak nem
fémből, építési célra; aszfalt (1); aszfalt (2); aszfalt útburkolatok; azbesztcement; azbeszthabarcs; balusztrádok,
nem fémből; beton; bevonatok [építőanyagok]; bitumen építési anyagok; bitumenes bevonatok tetőfedéshez;
bitumenes kátránypapír; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,
építési célokra (2); burkolólapok építéshez, nem fémből; bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy
műanyagból; cement; cementlapok; cementoszlopok; csatornafedők, nem fémből; csövek homokkőből; csövek
nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; deszkák fából, építéshez; díszlécek párkányokhoz,
nem fémből, építési célokra (1); díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra (2); dongafák; dúcok,
támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből (2); elágazócsövek, ágcsövek, nem fémből; elektromos
vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott emelvények, nem fémből; előtetők, nem fémből;
emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési filc, építési nemez; építési homokkő; építési üveg;
építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek; épületek, nem fémből;
épületpanelok, nem fémből; ereszcsatornák, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra;
ezüsthomok; faanyag, fűrészáru; faanyag háztartási eszközök készítéséhez; fa burkolatokhoz (1); fa
burkolatokhoz (2); falicsempék, nem fémből; fali díszlécek, nem fémből; farostlemezek építéshez; fa
útburkolatok; fazekas agyag; festékszóró fülkék, nem fémből; forgóajtók, nem fémből; furnérlemez; fűrészáru,
deszkaáru; fűrészelt fa; geotextilek [építkezésekhez]; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (1); gerendák,
tartóoszlopok, nem fémből (2); gipsz; gípszvakolat; gránit; gumicsapágyak épületek szeizmikus szigeteléséhez;
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habarcs építési célokra; harmonikaajtók nem fémből (1); harmonikaajtók, nem fémből (2); hirdetőoszlopok, nem

fémből; homok, az öntödei homok kivételével; hosszabbítók kéményekhez, nem fémből; istállók; járólapok, nem
fém; jelzőtáblák, nem világítók, nem mechanikusak, nem fémből; kandallóburkolatok nem fémből; kátrány;
kátrányozott szalagok [építőipar]; kavics, murva, sóder; kemencék cementanyaga; kémények, nem fémből;
kéményoszlopok, nem fémből; kéménytetők, nem fémből; kéménytoldatok, nem fémből; kerékpárállványok
parkoláshoz, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (1); keretek (nem fémből) üvegezett
ablakokhoz (2); keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (3); kerítések, nem fémből; készházak; keszonok víz
alatti építkezésekhez; kikötőcölöpök, nem fémből; kipréselt cukornád, bagasz [építőanyag]; kisplasztika kőből,
betonból vagy márványból (1); kisplasztika kőből, betonból vagy márványból (2); klinkerkő; kohóhabsalak
cement; koporsó- vagy sízászlórfedelek, nem fémből; korcsolyapályák [építmények], nem fémből; kő;
kőfaragványok; kőszénkátrány; kötőanyagok kövekhez; kötőanyagok utak karbantartásához; külső redőnyök,
nem fémből, nem textilanyagokból; kvarc, hegyikristály (1); kvarc, hegyikristály (2); kvarc, hegyikristály (3);
lécek, nem fémből; léckerítés [nem fémből]; lefolyócsövek, szennyvízcsatornák, nem fémből; lengőajtók, nem
fémből; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; lugasok
[építmények nem fémből]; madárfürdők [nem fém szerkezetek]; madárházak, nem fémből [építmények]; madár
ülőkék, ülőfák [kalitkában]; magnéziacement; makadám; márvány; megmunkált fa; mellszobrok kőből, betonból
vagy márványból; mennyezetek, nem fémből; merevcsövek, nem fémből [építés]; mész; mészkő; mészmárga;
mobil épületek, nem fémből; mobil melegházak, nem fémből; mozaikok építési célokra; műanyag
ágyásszegélyek; műanyagsínek [építőanyagok]; műkő; művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; nád,
építési célra; napelemeket tartalmazó, nem fém tetőszerkezet; négyzetfa [ácstermék]; nem fém ablakpárkányok;
nem fémből készült falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémből készült
falborítások építéshez (3); nem fém építőanyagok; nemfémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fém
konzolok építőipari célra; nem fém oszlopok építkezéshez; nem világító, nem mechanikus jelek, táblák, nem
fémből; nem világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből; nem világító útjelzők, nem fémből; nyers kréta;
olivin építési célokra; oszlopok, nem fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkolatok [fából];
padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); padlódeszkák; padlók,
nem fémből; palák, palás kőzetek; pala, palakő; palapor; páncélburkolat, nem fémből; páncélok, nem fémből;
páncélozott ajtók nem fémből; parkettafák; parketták; pavilonok; porfír [kő]; postaládák [kőművesmunkák];
profillécek fából falburkolathoz [lambéria]; rácsozatok nem fémből; rakétakilövő állványok, nem fémből;
redőnyök, nem fémből; rovarhálók, nem fémből; salak [építőanyag]; salaktörmelék; samott [tűzálló anyag];
sarokcsatornák, nem fémből; sertésólak, nem fémből; silók, nem fémből; síremlékek, nem fémből;
síremléktáblák, nem fémből; sirkamrák, nem fémből; sírkő sztélék, nem fémből; sírkövek; sírkövek, sírboltok,
nem fémből; sírlapok, nem fémből; szádfalak, szádpallók, nem fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből;
szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből; szigetelőpapír [építkezéshez] (1); szigetelőpapír [építkezéshez] (2);
szigetelő üveg [építkezés]; színes üvegablakok; szurok; táblás faburkolat; tartályok kőművesmunkákhoz;
távíróoszlopok, nem fémből; téglák (1); téglák (2); telefonfülkék, nem fémből; terméskő; terrakotta; tetőcserepek
(1); tetőcserepek (2); tetőcserepek (3); tetőcserepek (4); tetőfedő pala; tetősarok csatornák, nem fémből;
tetősarok-gerendák; tufa; tűzálló cementbevonatok; tűzálló építőanyagok, nem fémből; tyúkólak, nem fémből;
ugródeszkák, trambulinok, nem fémből; úszódokkok, nem fémből, hajók kikötéséhez; úszómedencék [nem fém
szerkezetek]; útburkoló anyagok; utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok;
útjelzőtáblák, szalagok, szintetikus anyagból; útmenti biztonsági korlátok, nem fémből; üveggranulátumok utak
jelzéséhez; üvegházak keretei, vázai, nem fémből; vásári bódék; vásári bódék, házikók; vasúti talpfák, nem
fémből; világító térkövek; vízelvezető csövek, nem fémből; vízvezetékek, nem fémből; vízvezeték szelepek nem
fémből vagy műanyagból; xilolit; zászlórudak nem fémből (1); zászlórudak, nem fémből (2); zománcozott üveg,
építkezéshez; zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből; zsilipcsövek, nem fémből;
zsindelyek.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
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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; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírás! szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó; nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kisés; 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; iratmásolás;
irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kirakatrendezés; 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; online 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
(PPG) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; 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; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem
érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós
vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;
üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési
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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

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; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok
felújítása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések
kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;
épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;
fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; fehérnemű mosása; felvonók felszerelése és javítása;
fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; féregirtás, nem
mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti célokra; fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és
karbantartása; frakkolási szolgáltatások; 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; 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, a vízművelés, a kertészet és az erdészet számára (1); kártevők elleni
védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára (2); 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]; 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); patkányirtás; 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.
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;
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dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; 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; 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); stildíszítés [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]; szoftvertelepités; szoftvertervezés; távközlési
technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai
kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi
szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz
alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása
internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 19 02430
( 220 ) 2019.08.07.
( 731 ) Király-Panel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építési anyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem

fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés, épületek helyreállítása, javítása, építmény szerelési szolgáltatások.
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( 210 ) M 19 02431
( 220 ) 2019.08.07.
( 731 ) Király-Panel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés, épületek helyreállítása, javítása, építmény szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 19 02468
( 220 ) 2019.08.08.
( 731 ) Touche Event Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Papp Ádám, Budapest
( 541 ) Selfieccino
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
32

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 02506
( 220 ) 2019.08.09.
( 731 ) Borsuttogó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, borok.

( 210 ) M 19 02509
( 220 ) 2019.08.13.
( 731 ) Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EURIZON ASSET MANAGEMENT HUNGARY
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók, hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k, DVD-k és más digitális tárolási médiák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó készülékek, számítógépek;
számítógép szoftver; riasztók; pénzszámláló és -válogató gépek; mágnesszalagok; automatikus jegykiadó gépek;
hangfelvétel-hordozók; szabályozó berendezések; felügyelő, ellenőrző berendezések; hamis pénzérme detektorok;
adatfeldolgozó berendezések; számítógép memória eszközök; számítógépek; rögzített számítógépes programok;
autórádiók; oktatási készülékek; adókészülékek, adóállomások; lopásgátló berendezések, elektromos;
pénztárgépek; mágneslemezek; vonalkód leolvasók; számítógéphez kialakított perifériák; szoftver; kódolt
mágneskártyák; mágneses adathordozók; titkosító készülékek; mikroprocesszorok; monitorok [számítógép
programok]; elektronikus naplók; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; letölthető elektronikus kiadványok;
számítógépes programok [letölthető szoftverek]; bankjegykiadó automaták [ATM]; letölthető zenefájlok;
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letölthető képfájlok; USB pendrive-ok; GPS készülékek; hordozható számítógépek; számítógépes

szoftveralkalmazások; digitális könyvolvasók; táblagépek; számítógépes hardver; biztonsági tokenek [kódoló
eszközök]; interaktív érintőképernyős terminálok; fizetésre és befizetésre használható automaták;
készpénzkártyák; hitelkártyák; kártyaolvasók hitelkártyákhoz; mágnesesen kódolt feltöltőkártyák; hitelkártyás
fizetések elektronikus feldolgozását végző terminálok; biztonsági terminálok elektronikus tranzakciókhoz;
pénzügyi tranzakciók kezelésével kapcsolatos számítógépes szoftverek.
16

Papír és karton; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok; albumok; képek; bemutató mappák;

metszetek; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; ceruzák; újságok; naplók, jegyzőkönyvek; jegyek;
noteszok; blokkok [papíráruk]; szórólapok; pecsétbélyegek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
jegyzetfüzetek; ívlapok; katalógusok; iratgyűjtők, dossziék; könyvek; ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok];
borítékok [papíráruk]; tollhegyek; törlésre szolgáló termékek; fényképek [nyomtatott]; grafikai reprodukciók;
rajzok; képeslapok; nyomtatott kiadványok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; magazinok, revük
[időszaki lapok]; könyvjelzők; üdvözlőlapok; naptárak; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; szórólapok;
bankjegyek.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek

szolgáltatásai; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; számlakivonatok összeállítása; üzleti
könyvvizsgálat; vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás; reklámanyagok szétosztása; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai;
árverési szolgáltatások; piackutatás; üzleti értékelések; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; közönségszolgálati szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése; számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
véleményfelmérés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; marketing szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők
és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.
36

Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások; valutaügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; balesetbiztosítás;

részletfizetési hitelnyújtás; alkuszi/ügynöki tevékenység; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanügynökségi
szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek; ingatlanközvetítés; biztosításközvetítés; vámügynöki pénzügyi
szolgáltatások; biztosítások megkötése; bankügyletek lebonyolítása; ingatlanok értékbecslése; befektetési alapok;
tőkebefektetés, tőkeberuházás; garancia szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; utazási
csekkek kibocsátása; elszámolóházak; széfszolgáltatások; gyűjtések szervezése; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi
érkékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; vagyonkezelés; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi
menedzsment; fedezett kölcsönfinanszírozás; ingatlantulajdon-kezelés; bérházak kezelése; tűzkár elleni biztosítás;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; egészségügyi biztosítás hajókárbiztosítás; jelzálogbank;
takarékpénztár szolgáltatások; hitel és pénzügyi lízing tőzsdeügynöki tevékenység; életbiztosítás; pénzügyi
analízis; csekk ellenőrzés; pénzügyi tanácsadás; biztosítási tanácsadás; hitelkártyás fizetések feldolgozása; betéti
kártyás fizetések feldolgozása; elektronikus tőkeátutalás; pénzügyi információs szolgáltatások; biztosítási
információs szolgáltatások; értékutalványok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; hitelkártyák kibocsátása;
nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; online banki szolgáltatások; zálogház
szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; tőzsdeügynöki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari
projektekhez; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; tőkebefektetés, tőkeberuházás; részvényekkel
és kötvényekkel kapcsolatos brókeri tevékenység; folyószámla szolgáltatások.
41

Oktatás; képzés biztosítása; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás; könyvek kiadása; színházi előadások;
show-műsorok készítése; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatási információk; szórakoztatási információk; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; szemináriumok szervezése
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és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; helyfoglalás előadásokra és színházi

jegyfoglalás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus kiadványszerkesztés;
pályaválasztási tanácsadás; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; szövegszerkesztés.
42

Számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépprogramozás; szoftvertervezés;

szoftverek frissítése; számítógépes szoftver kölcsönzése; számítógépes programok karbantartása; Információs
rendszerek tervezése; szoftvertelepítés; szoftver, mint szolgáltatás [SaaS]; hitelkártya-tevékenység elektronikus
felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; internetes platformokhoz való szoftverek programozása;
elektronikus kereskedelmi platformokhoz való szoftverek programozása.
( 210 ) M 19 02571
( 220 ) 2019.08.21.
( 731 ) Pokrovenszki Gergely, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Élménypróba
( 511 ) 41

Sportoktatás; sporthíradás; sportbíróskodás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportolók képzése;

sportoktatói szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megszervezése; sportesemények megrendezése; sportversenyek és sportesemények
megszervezése; sporttevékenységek oktatása; sportrendezvények lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások;
e-sport oktatás; sport és fitnesz; információnyújtás sporttevékenységekhez; sportszolgáltatások biztosítása;
szórakoztató sportszolgáltatások; sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sport- és kulturális tevékenységek;
sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; sport- és
szabadidős tevékenységek; sportoktatás, edzés és irányítás; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények
szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása;
sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportinformációk biztosítása előre rögzített
telefonüzenetek segítségével; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori,
promotor szolgáltatás); e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; főiskolai és
egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális
rendezvényekhez; sportlétesítmények szervezése műkorcsolyázó- és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz;
sportlétesítmények biztosítása műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; e-sportesemények előállítása
a televízió számára.
( 210 ) M 19 02580
( 220 ) 2019.08.22.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; illatszerek, esszenciaolajok,

kozmetikai szerek, samponok; bőrápoló krémek; kenőcsök kozmetikai célokra.
5

Gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyhatású krémek, folyadékok; bőrgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok;
fertőtlenítőszerek.
9

Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó
számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; okoskarórák;
szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mesterséges
intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterséges intelligencia-szoftverek; viselhető aktivitásészlelők; oktatási
mobilalkalmazások.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő
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eszközök orvosi eszközökhöz.

44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

részére; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; távolról végzett orvosi
vizsgálat; betegek orvosi távfelügyeletét magukba foglaló szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02603
( 220 ) 2019.08.27.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; abakuszok, golyós számolótáblák, ácsvonalzók,
famérő 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; audiovizuális vevőkészülékek; 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; 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; búvárpipák; 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
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
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gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi
asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; 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 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 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; fordulatszámszabályozók 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; 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 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,
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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; 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; infravörös
érzékelők; 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; játékszoftverek; jelölőmércék
[asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; 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; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló
készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem
mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;
lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők
(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; 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; mágnesszalagegységek 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);
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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; 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 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 jelzésére szolgáló
szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;
szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;
szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [ÖLED]; szextánsok; szferométerek;
szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és
vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő
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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; 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;
üzemanyagszintmérők; 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; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (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;
zsinórok csiptetős szemüveghez.
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; abszorbens
papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; arany
töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali
könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek;
bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák,
festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek
[irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok
[papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz;
cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők
[elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék
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kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekkkönyv borítók;
csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag
keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy
kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű
vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék
[papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék
papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetáicák; értesítő kártyák;
érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy
anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz
[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz
vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem
játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók,
térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták;
iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok
lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok,
iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer
szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;
írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1); írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk];
írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek
[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós
matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,
kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,
levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok;
könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő
berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők;
könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálok
irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró
öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiai
kréta; lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk;
másológépek, duplikátorok; metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta;
modellező viasz, nem fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra;
műanyagok modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek;
naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);
nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott
kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák
rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil
[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz](2);
palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból
készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászcímkék; papírból készült szűrőanyagok;
papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez;
papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz;
papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy
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lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők;

papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy
műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati
eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok
(1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek
(3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek;
poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra
(2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók
[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási
célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok
(2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk];
sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;
söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani
táblázatok; számok [nyomdai karakterek] ; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok
[nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák;
színes olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak;
szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve
készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és
tolltartó állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolitörlők; többmásolatos papírok
[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;
tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;
ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;
útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír;
virágcserépburkolók papírból; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; viszkózlapok,
lemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok;
vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő
üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk; acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények;
akváriumfedők; akváriumok (szobai); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];
állványok hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült
párologtatók kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);
asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;
baromfigyűrűk; bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok
[viváriumok]; bontófésűk; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők; 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;
csizmahúzók; csövek és hegyek süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók,
demizsonok, üvegballonok; dezodoráló szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből
dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók
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üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; edényfogó kesztyűk; edénymosó

kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek
kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;
étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák,
fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök;
felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák;
festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos);
fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordítóés kenőlapátok, spatulák konyhai használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó
mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek,
rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz;
gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem
elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem
mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem
elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző edények, nem
elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,
konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és
italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok
sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;
jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi);
kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;
kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; keksztartók;
kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási
használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;
kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,
nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; 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 fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek,
pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok
[üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák
háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej
kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr
kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok
porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok
kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;
mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból
vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos
ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények;
nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási
használatra; nyakkendőprések; nyeles agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők,
nem elektromos; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák
[háztartási eszközök]; öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények
locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;
papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők,
illatszerpermetezők; párologtatók; perselyek; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták
[borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó,
fényesítő anyagok, a papír, a kő és készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos,
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háztartási használatra; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók;

porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; portörlő rongy; portörlő tollseprűk; púderpamacsok;
reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák;
ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátacsipeszek; salátás kanalak; salátástálak;
sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg
[nyersanyag]; sminkeltávolító termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók;
söröskancsók; sörték kefékhez; spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák,
süteményszaggatók; szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2);
szarvasbőr tisztításhoz; szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási
használatra; szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból,
kerámiából, agyagból vagy üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2);
szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók,
textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem
elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák
papírból, háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények
háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok;
teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók;
tésztavágók; textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák,
súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1);
toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem elektromos; 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; tükörtojás sütőformák; újrahasználható jégkockák; újrahasználható
szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok;
üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos
vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg
járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált
állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál, nem textílipari használatra;
üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üvegszál nem szigetelési célra vagy textilipari
használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok;
vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok
elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem
építkezéshez; zöldségestálak.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot

nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; boák
[nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik;
bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok;
cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csuklyák,
kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;
facipők; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők;
futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;
fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat];
hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnya kötők,
zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3);
hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek;
izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; japán kimonók; jelmezek;
jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap
vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,
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plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények
[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; legging nadrágok,
cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;
míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr
ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; orárion
[egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat;
papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók;
poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;
pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek;
ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők
[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik
futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;
szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők, talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk
[alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák, tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók, turbánok;
ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez;
vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; agyaggalambdobó

gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz;
árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba
játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések];
békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek;
biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];
bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;
csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];
dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;
drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok
biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;
felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz
gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;
golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan
edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító
szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak
[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás
szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított
védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);
horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak
íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);
játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák
(2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;
játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi videó játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];
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kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;

korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák
játékokhoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok [játékok];
lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek
[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;
patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti
kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok
szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus
sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;
sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;
siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók
(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók
[játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi
álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek;
tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;
teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék
karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok];
ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók
horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz;
üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők
játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,
vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; 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; 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; iratmásolás; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
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tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; 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 reklámvagy 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; pénzügyi auditálás; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok
igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; 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; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (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.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása
[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb
elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció
biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési
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szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és
mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek
kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
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 és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és
tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények
üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;
idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások
nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;
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;
oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; 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; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák
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eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
adatbiztonsági tanácsadás; 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]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; 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; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;
műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;
népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral
kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések
készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek
írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása
weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; 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; víz
alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása
internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 19 02604
( 220 ) 2019.08.27.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; abakuszok, golyós számolótáblák, ácsvonalzók,
famérő 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; audiovizuális vevőkészülékek; 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; 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; búvárpipák; 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
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; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi
asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;
egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];
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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 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 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; fordulatszámszabályozók 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; 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 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; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és
nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;
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hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek;

hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló
készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös
érzékelők; 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; játékszoftverek; jelölőmércék
[asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; 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; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló
készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem
mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;
lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők
(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; 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; mágnesszalagegységek 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;
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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; 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 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 jelzésére szolgáló
szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;
szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;
szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [ÖLED]; szextánsok; szferométerek;
szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és
vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő
műszerek]; szintező műszerek (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
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[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; 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;
üzemanyagszintmérők; 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; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (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;
zsinórok csiptetős szemüveghez.
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; abszorbens
papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; arany
töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali
könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek;
bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák,
festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek
[irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok
[papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz;
cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők
[elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék
kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekkkönyv borítók;
csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag
keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy
kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű
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vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék

[papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék
papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetáicák; értesítő kártyák;
érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy
anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz
[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz
vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem
játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók,
térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták;
iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok
lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok,
iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer
szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;
írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1); írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk];
írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek
[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós
matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,
kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,
levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok;
könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő
berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők;
könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálok
irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró
öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiai
kréta; lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk;
másológépek, duplikátorok; metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta;
modellező viasz, nem fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra;
műanyagok modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek;
naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);
nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott
kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák
rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil
[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz](2);
palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból
készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászcímkék; papírból készült szűrőanyagok;
papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez;
papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz;
papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy
lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők;
papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy
műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati
eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok
(1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek
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(3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek;
poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra
(2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók
[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási
célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok
(2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk];
sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;
söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani
táblázatok; számok [nyomdai karakterek] ; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok
[nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák;
színes olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak;
szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve
készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és
tolltartó állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolitörlők; többmásolatos papírok
[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;
tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;
ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;
útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír;
virágcserépburkolók papírból; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; viszkózlapok,
lemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok;
vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő
üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk; acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények;
akváriumfedők; akváriumok (szobai); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];
állványok hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült
párologtatók kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);
asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;
baromfigyűrűk; bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok
[viváriumok]; bontófésűk; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők; 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;
csizmahúzók; csövek és hegyek süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók,
demizsonok, üvegballonok; dezodoráló szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből
dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók
üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; edényfogó kesztyűk; edénymosó
kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek
kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;
étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák,
fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök;
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felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák;

festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos);
fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordítóés kenőlapátok, spatulák konyhai használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó
mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek,
rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz;
gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem
elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem
mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem
elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző edények, nem
elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,
konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és
italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok
sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;
jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi);
kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;
kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; keksztartók;
kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási
használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;
kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,
nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; 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 fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek,
pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok
[üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák
háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej
kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr
kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok
porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok
kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;
mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból
vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos
ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények;
nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási
használatra; nyakkendőprések; nyeles agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők,
nem elektromos; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák
[háztartási eszközök]; öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények
locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;
papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők,
illatszerpermetezők; párologtatók; perselyek; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták
[borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó,
fényesítő anyagok, a papír, a kő és készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos,
háztartási használatra; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók;
porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; portörlő rongy; portörlő tollseprűk; púderpamacsok;
reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák;
ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátacsipeszek; salátás kanalak; salátástálak;
sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg
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[nyersanyag]; 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);
szarvasbőr tisztításhoz; szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási
használatra; szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból,
kerámiából, agyagból vagy üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2);
szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók,
textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem
elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák
papírból, háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények
háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok;
teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók;
tésztavágók; textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák,
súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1);
toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem elektromos; 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; tükörtojás sütőformák; újrahasználható jégkockák; újrahasználható
szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok;
üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos
vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg
járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált
állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál, nem textílipari használatra;
üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üvegszál nem szigetelési célra vagy textilipari
használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok;
vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok
elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem
építkezéshez; zöldségestálak.
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot

nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; boák
[nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik;
bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok;
cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csuklyák,
kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;
facipők; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők;
futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;
fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat];
hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnya kötők,
zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3);
hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek;
izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; japán kimonók; jelmezek;
jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap
vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,
plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);
kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények
[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; legging nadrágok,
cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;
míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr
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ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; orárion

[egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat;
papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók;
poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;
pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek;
ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők
[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik
futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;
szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők, talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk
[alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák, tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók, turbánok;
ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez;
vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
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Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; agyaggalambdobó

gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz;
árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba
játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések];
békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek;
biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];
bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;
csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];
dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;
drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok
biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;
felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz
gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;
golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan
edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító
szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak
[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás
szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított
védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);
horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak
íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);
játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák
(2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;
játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi videó játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;
korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák
játékokhoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok [játékok];
lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek
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[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;
patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti
kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok
szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus
sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;
sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;
siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók
(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók
[játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi
álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek;
tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;
teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék
karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok];
ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók
horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz;
üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők
játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,
vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; 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; 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; iratmásolás; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi
szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása
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[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 reklámvagy 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; pénzügyi auditálás; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok
igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; 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; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (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.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása
[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb
elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció
biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont
szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és
mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek
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kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
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 és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és
tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények
üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;
idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások
nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;
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;
oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; 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; 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

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
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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]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; 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; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;
műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;
népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral
kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések
készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek
írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása
weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; 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; víz
alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása
internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 19 02616
( 220 ) 2019.08.27.
( 731 ) Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
( 541 ) DEB RUNWAY RUN
( 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; abszorbens
papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött
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könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható)

fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy
papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések (papíráruk); fatartalmú papír; fényképek (nyomtatott);
füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek); irattartók (papíráru); ívek (papíráruk); katalógusok; könyvecskék;
füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük (időszaki lapok); noteszok; nyomtatott publikációk;
öntapadó címkék (papíráruk); palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papírtartó dobozok (irodai
cikkek); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; szórólapok; transzparensek (papíráruk);
újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.
35

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

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi
ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési
promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok
igazgatása; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; beltéri
dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés; grafikai tervezés; honlaptervezési
tanácsadás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;
webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 19 02657
( 220 ) 2019.09.03.
( 731 ) Szabó István, Pákozd (HU)
( 541 ) skienergie
( 511 ) 28

Síszimulátor; teremsí.

( 210 ) M 19 02672
( 220 ) 2019.09.04.
( 731 ) Nagy Edit, Bábolna (HU)
( 740 ) Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Hámok, lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

25

Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk.

28

Játékok és játékszerek állatoknak.
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( 210 ) M 19 02682
( 220 ) 2019.09.05.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Showder klub
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési-és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás cél]ából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; 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 rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Clíck (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylővállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatásokH0285 hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
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(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubokelektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszédfordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 02691
( 220 ) 2018.07.24.
( 731 ) Paramount Pictures Corporation, Los Angeles, California (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; szórakoztató berendezések és készülékek (televíziókészülékekkel történő használatra

kifejlesztett~); TV képernyővel vagy videó monitorral használható szórakoztató készülékek; tévé képernyővel
vagy videó monitorral használható játékok és játékhoz való készülékek; elektronikus játékok; hordozható
számítógépes játékok; videójátékok; számítógépes játék készülékek; pénzbedobós játékgépek; játékkártyák;
játékbabák, akciófigurák és ezek tartozékai; babaruhák; kitömött játékok; felfújható játékok; táblajátékok; tornaés sporttermékek; futball-labdák; activity ball labdák; karácsonyfadíszek; építőkockák; gyermekeknek szánt
jelmezek; játékkozmetikumok gyerekeknek; mozaikjáték; játékfigurák; léggömbök; hógömbök; vidámparki
berendezések és vidámparki attrakciók.
41

Szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; mozi-, videó- és színházi szórakoztató szolgáltatások;
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televízióműsorok, filmbemutatók, valamint filmek, animációs filmek, illetve hang- és videófelvételek gyártása,

bemutatása, megjelenítése, forgalmazása, kiállítása, közöltetése, hálózatba vétele és kölcsönzése; mozifilmek és
televízióműsorok előállítása; élő szórakoztató műsorok rendezése; szórakoztató parkok és vidámparkok;
televíziós bemutató- és mozifilm témájú szórakoztató- és vidámparki szolgáltatások; szórakoztató- és
vidámparkok üzemeltetése, ügyintézése, kezelése és irányítása; játéktermi szolgáltatások; játéktermi gépek
kölcsönzése, bérbeadása; könyvek, magazinok és időszaki sajtó kiadása; online elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; versenyek, vetélkedők, játékok, kvízek, kiállítások, rendezvények, showműsorok, utazó
showműsorok, színpadi rendezvények, színházi előadások, koncertek, élő előadások és a közönség részvételével
zajló rendezvények szervezése, létrehozása és bemutatása; tehetségkutatások és zenei és televíziós díjátadó
események szervezése; online információs szolgáltatások az internet vagy mobiltelefonok segítségével biztosított
elektronikus játékszolgáltatásokkal kapcsolatban; digitális, nem letölthető zene szolgáltatása az internetre vagy
mobil telefonokhoz; számítógépes adatbázisból vagy az internet vagy mobiltelefonok segítségével biztosított
elektronikus játékszolgáltatások: internetes vagy vezeték nélküli kommunikációs eszközzel lebonyolított online
szavazási rendszer biztosítása szórakoztatási célokra; műsoros DVD-k és előre rögzített hanglemezek, nagy
felbontású digitális lemezek, valamint műsoros audiólemezek és nem lemezes digitális adathordozók előállítása
és terjesztése; animációs rajzfilmek készítése; mozifilmekből vagy televíziós showműsorokból származó, vagy
ezekkel kapcsolatos audiót, videót, műalkotásokat és/vagy szövegeket tartalmazó online, nem letölthető
videóklipek és egyéb multimédiás tartalmak biztosítása; nem letölthető mozifilmek, televíziós showműsorok és
rajzfilmek biztosítása; információk nyújtása a televíziós szórakoztatás, a mozifilmek, a játékok és a zenék
területén számítógépes hálózatokon és kommunikációs világhálózatokon vagy mobiltelefonokon keresztül; nem
letölthető televíziós showműsorokat, mozifilmeket, rajzfilmeket és multimédiás szórakoztató tartalmat, valamint
televíziós showműsorokra, mozifilmekre, rajzfilmekre és multimédiás szórakoztató tartalomra vonatkozó
információkat tartalmazó weboldal biztosítása; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes
megjelenése formájában.
( 210 ) M 19 02709
( 220 ) 2019.09.09.
( 731 ) Dr. Rodek Nóra, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Benkő Ferenc, Budapest
( 541 ) CSR Navigator
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; üzleti értékelések; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02714
( 220 ) 2019.09.06.
( 731 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SHOWDER KLUB
( 511 ) 39

Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai; rádióadás;

vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; színházi
produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók.
( 210 ) M 19 02715
( 220 ) 2019.09.06.
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( 731 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ESTI SHOWDER
( 511 ) 39

Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai; rádióadás;

vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;
show-műsorok készítése; show-müsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; színházi
produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók.
( 210 ) M 19 02724
( 220 ) 2019.09.06.
( 731 ) Bánfalvi Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) TASTING TABLE
( 511 ) 35

Borkereskedelem.

39

Utazásszervezés.

41

Borkóstoló, rendezvényszervezés.

43

Vendéglátás, idegenvezetés.

( 210 ) M 19 02734
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Tatabányai Kézilabda Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 19 02746
( 220 ) 2019.09.12.
( 731 ) Tadex Hungary Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DEJA VU
( 511 ) 25

Baseball sapka; bojtos sapkák; divatkalapok; divatos kalapok, fejkendők; fejkendő; fejre való sálak,

fejkendők; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők; kötött sapkák; parti kalapok [ruházat]; sapkák; strandkalapok;
alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alsóingek, trikók; alsónadrágok;
alsónadrágok, bugyik; alsóruházat, fehérneműk; anorák; báli ruhák; ballonkabátok; bikinik; blézerek; blúzok;
bodyk [ruházat]; bolerók; bomberdzsekik; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bugyik; bundák,
szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; capri nadrágok; chino nadrágok; derékszíjak, övek; dzsekik; dzsekik,
széldzsekik, ingkabátok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes
ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek;
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farmernadrágok; farmerruházat; fehérnemű; felsőkabátok; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat;
férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; fiú ruházat; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; gyapjúruházat; gyermek felsőruházat; hálóingek, babydollok; hálóköntösök,
pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; harisnyák; hétköznapi, utcai viselet; hosszúnadrágok,
nadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok, overallok; kosztümök;
kötött ruhadarabok; legging nadrágok, cicanadrágok; laza, informális öltönyök; mellények; nadrágkosztümök;
nadrágok; női alkalmi ruhák; női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női
kosztümök; női overallok; női ruhák; övek [ruházat]; pizsamák; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók;
poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövidnadrágok;
ruházati cikkek nők számára; sálak; strandruházat; szabadidő ruházat; szoknyák; szoknyás kosztümök;
sztreccs-nadrágok; szvetterek; télikabátok; trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.
( 210 ) M 19 02749
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Bernát Viktor, Nagyréde (HU)
( 541 ) BV KONYHÁK
( 511 ) 20

Bútorok; konyhabútorok; nemes fából készült evőeszköztartó; nemes fából készült fűszertartó; nemes fából

készült borospohár tároló; laminált bútorlapból és üvegből készült kihúzható fiókos tároló /GLASSBOX/.
42

Bútortervezés, belsőépítészet.

( 210 ) M 19 02751
( 220 ) 2019.09.11.
( 731 ) Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület a Mozgásszegény Életmód Ellen, Budapest (HU)
( 740 ) Schneider Balázs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra.

( 210 ) M 19 02789
( 220 ) 2019.09.13.
( 731 ) Wágner László, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Naturkant
( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
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.
( 210 ) M 19 02793
( 220 ) 2019.09.15.
( 731 ) Hérics János, Bakonycsernye (HU)
( 541 ) Sunergyc
( 511 ) 9
37

Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására.
Energia infrastruktúra építés; energiamegtakarító berendezések üzembe helyezése; energiaszolgáltató
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berendezések javítása; energiatermelő berendezések javítása és karbantartása; energiatermelő erőművek és gépek

javítása.
39

Energia- és üzemanyagok tárolása (raktározás); energiaszolgáltatás; épületek fűtésére és hűtésére szolgáló

energiaellátás; megújuló energia elosztása.
40

Energiatermelés; megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés.

42

Energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; rendszerek tervezése és fejlesztése regeneratív

energiafejlesztéshez; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén.
( 210 ) M 19 02794
( 220 ) 2019.09.16.
( 731 ) Gláser Tamás 20%, Budapest (HU)
Gláser-Katona Zsuzsanna 70%, Budapest (HU)
Health-ness Alapítvány 10%, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) Egyél jól! Mozogj többet! Élj tovább!
( 511 ) 35

Egészségügyi tanácsadással, táplálkozással kapcsolatos tanácsadás, táplálkozási tanácsadással, táplálkozási

és étrendi tanácsadással, gyógyszerészeti tanácsadással, orvosi tanácsadással betegségmegelőzésére és
rehabilitációra, pszichológusi szolgáltatásokkal, táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokkal,
táplálkozási konzultációkkal, táplálkozási információk nyújtásával és ezzel összefüggő kereskedelmi ügyletek
bonyolítása; egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos reklám- és marketingtevékenységek
megszervezése, lebonyolítása; az egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos termékbemutatók és
kiállítások szervezése és lebonyolítása; egészséges életmóddal, életvitellel és -termékekkel kapcsolatos fogyasztói
tanácsadás.
41

Egészséges életmódra és életvitelre való nevelés és ezzel összefüggő képzések, tájékoztatások; egészséges

életmóddal és életvitellel kapcsolatos sport- és kulturális rendezvények szervezése; online elérhető elektronikus
publikációk; könyvkiadás; egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos gyerek-, diák- és felnőtt versenyek
szervezése és lebonyolítása.
44

Egészségügyi tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási és

étrendi tanácsadás; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi tanácsadás betegség megelőzésére és rehabilitációra;
pszichológusi szolgáltatások; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási konzultáció;
táplálkozási információk nyújtása.
( 210 ) M 19 02795
( 220 ) 2019.09.16.
( 731 ) Karacsné Zagyva Julianna, Budapest (HU)
Karacs Ferenc, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; ideiglenes szállásadás; szállodai szálláshely szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás

üdülő apartmanokban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban.
( 210 ) M 19 02796
( 220 ) 2019.09.16.
( 731 ) Bokor Gyöngyi, Budapest (HU)
( 541 ) HISTHEORY
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
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( 210 ) M 19 02873
( 220 ) 2019.09.20.
( 731 ) O.K. CAR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gáspár Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása.
( 210 ) M 19 02921
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Gyuris Attila, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 210 ) M 19 02922
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) HUMIFORTE
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
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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 19 02923
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) LIPOCELL
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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 19 02924
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)
( 740 ) dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
( 541 ) FULVICO
( 511 ) 5

Diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati
célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák gyógyászati célokra; hajkrémek
gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású-); kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati
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célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; méhpempő
étrend-kiegészítők; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
parazitaölő szerek; propolisz étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sók ásványi fürdőkhöz;
sók gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus fürdőkészítmények;
termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi
célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok gyógyászati célokra;
gyógyszerészeti készítmények állatgyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő
italkeverékek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású
készítmények embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; méhpempő gyógyászati célokra; fogtömő anyagok; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára;
gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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 19 02926
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Lin Lianjie, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; fogkrémek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;
hajspray; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kozmetikai, szépségápolási készítmények;
körömlakkok; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);
szempillaspirál; szőrtelenítők.
( 210 ) M 19 02930
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Enchanting Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Digitális kijelző panelek; digitális indikátorok, kijelzők; jelzőpanelek, kijelzőpanelek; szoftver kézi digitális

elektronikus berendezésekhez; elektronikus kijelzőtáblák; kijelzők; képernyők, kijelzők; elektronikus kijelzők;
LCD [folyadékkristályos kijelző]; szoftverek; számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus
eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális
elektronikus eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz használt számítógépes szoftverek; csatlakozott
karkötők [mérőműszerek]; érintőképernyők [elektronikus]; okoskarórák; okosszíjak; okosgyűrűk; okoskarkötők;
okosfülbevalók; okostelefonok; okosszemüvegek; ékszer amely adatot kommunikál; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; hordható távközlési berendezések; hordható videokijelző monitorok; csuklón
hordható számítógépes eszközök; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; hordható
kommunikációs eszközök karórák formájában.
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Drágakövek, gyöngyök és nemesfémek, beleértve utánzataikat is; karórák; karkötők, karperecek;

karóralapok; ékszerek; karkötők [ékszerek]; nyakláncok [ékszer]; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; érmék; láncok
[ékszerek]; mandzsettagombok; medálok; nyakkendőtűk; bizsu testékszerek; bokaláncok; diadém; díszek
[ékszerek]; dísztűk, melltűk; egyedi ékszerek; kámeák [ékszerek]; kalapdíszek nemesfémből; medalionok
[ékszerek]; brossok [ékszerek]; ékszertokok tároláshoz; ékszertartók [ládikák]; ékszerbemutató dobozok;
ékszerdobozok és óradobozok; órák; digitális órák; karkötőórák; órával kombinált karperecek, karkötők; időmérő
eszközök; alkatrészek és szerelvények időmérő eszközökhöz.
( 210 ) M 19 02933
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Farkas Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.
Étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 19 02967
( 220 ) 2019.09.26.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) e-mánia
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; 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 rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
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rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő; vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videókonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek audioberendezések kölcsönzése ;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése 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; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videótár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videótár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás[; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
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produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videófelvevők kölcsönzése; videókamerák kölcsönzése;
videórögzítés; videószalagok kölcsönzése; videószalagok vágása; videószerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 02981
( 220 ) 2019.09.27.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; 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; 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; iratmásolás; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; 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 reklámvagy 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 pénzügyi auditálás; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
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terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; 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; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tökét 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.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő
biztosítása[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb
elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció
biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont
szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és
mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek
kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
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 és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és
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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; jegyirodái 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] szolgáltatás; oklevelező 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;
oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televiziókölcsönzés; rádió- és televizióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázás]; szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készitése;
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; 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.
( 210 ) M 19 02999
( 220 ) 2019.09.30.
( 731 ) Perscriptor Könyvelőiroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat.

( 210 ) M 19 03000
( 220 ) 2019.09.30.
( 731 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 03002
( 220 ) 2019.09.30.
( 731 ) dr. Szőke Henrik, Pilisszentkereszt (HU)
( 740 ) Zsók Ágnes, Solymár
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 19 03005
( 220 ) 2019.09.30.
( 731 ) RONDO Hullámkartongyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Madarassy 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.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 19 03011
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) Sebes Ildikó 33%, Budapest (HU)
Krekács László 67%, Albertirsa (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Dzsekik sportruházatként kis- és nagykereskedelme; fejpántok kis- és nagykereskedelme; férfi és női

dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények kis- és nagykereskedelme; fitnesz kiegészítők kis- és nagykereskedelme;
futó övtáskák kis- és nagykereskedelme; futócipők kis- és nagykereskedelme; futómezek kis- és
nagykereskedelme; futónadrágok kis- és nagykereskedelme; futótrikók kis- és nagykereskedelme; futózoknik kisés nagykereskedelme; hátizsákok, hátitáskák kis- és nagykereskedelme; izzadásgátló zoknik kis- és
nagykereskedelme; izzadtság felszívó csuklópántok kis- és nagykereskedelme; kesztyűk kis- és
nagykereskedelme; kompressziós sport zokni kis- és nagykereskedelme; kulacsok kis- és nagykereskedelme;
lábbelik nem sportcélokra kis- és nagykereskedelme; masszázshengerek kis- és nagykereskedelme; napellenzők
[fejfedők] kis- és nagykereskedelme; övtáskák kis- és nagykereskedelme; papucsok kis- és nagykereskedelme;
ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; sapkák kis- és nagykereskedelme; sport ruházati cikkek kis- és
nagykereskedelme; sport talpbetétek kis- és nagykereskedelme; sportcipők, atlétacipők kis- és nagykereskedelme;
sportkrémek kis- és nagykereskedelme; sportmelltartók kis- és nagykereskedelme; sporttáskák, tornazsákok kisés nagykereskedelme; szandálok és strandcipők kis- és nagykereskedelme; talpbetétek lábbelikhez kis- és
nagykereskedelme; táplálékkiegészítők és diétás készítmények kis- és nagykereskedelme; zoknik kis- és
nagykereskedelme.

M2919

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 23. szám, 2019.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 19 03017
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) BUNDI FOOD Kft., Gyöngyössolymos (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Fagyasztott, kenyér alapú élelmiszerek és ételkészítmények; fagyasztott, tészta alapú élelmiszerek és

ételkészítmények; tartósított, kenyér alapú élelmiszerek és ételkészítmények; tartósított, tészta alapú élelmiszerek
és ételkészítmények; fagyasztott péksütemények; tartósított péksütemények; kenyerek; pirítós kenyerek; francia
pirítósok és pirítós rudak; fagyasztott francia pirítósok és pirítós rudak; tartósított francia pirítósok és pirítós
rudak; péksütemények.
( 210 ) M 19 03019
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) Pauli Zoltán, Palkonya (HU)
Tóth Veronika, Budaörs (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés; utazási információ; utazási szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazások tervezése;

utazástervezési szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; utazási információ biztosítása;
információszolgáltatás utazással kapcsolatban; utazás szervezése és lefoglalása; útvonal tervezési tanácsadás
utazáshoz; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása;
idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások;
szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és
tájékoztatás; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő,
utazással és szállítással kapcsolatos tájékoztatás.
41

Zeneszerzés; zeneoktatás; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zene komponálása; zenés koncertek; zenés

előadások; zenei produkciók; zenés szórakoztatás zenekarok által; zeneértés oktatása; zenekarok szolgáltatásai;
élő zeneműsorok; zeneátírási szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; élő zene
szolgáltatása; rádiós zenei koncertek; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés előadások szervezése; zenei
rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés előadások bemutatása; zenei produkciós
szolgáltatások; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok készítése; élő
zenekari fellépések bemutatása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenés szórakoztatás nyújtása
vokálegyüttesek által; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása;
zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások
formájában; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; zenekar által élőben előadott műsorok
bemutatása; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; nem reklámcélú szövegek publikálása; online
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele
szórakoztatási célból; riporteri szolgáltatások; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; web-es újságok
megjelentetése; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; televíziós szórakoztatás; szórakoztatás televíziós
hírműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; rádiós és televíziós
szórakoztató szolgáltatások; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; szórakoztató szolgáltatások
nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; rádiós és
televíziós show-műsorok és programok készítése; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási
tájékoztató szolgáltatások.
M2920
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Bár- és éttermi szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó

konzultációs szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és
tanácsadás; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;
ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések
készítése; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; konyhaművészettel
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás italreceptek formájában;
tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.
( 210 ) M 19 03023
( 220 ) 2019.09.30.
( 731 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 03055
( 220 ) 2019.10.04.
( 731 ) Feke Pál, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenység; zenés rendezvények szervezése; koncertszervezés.

( 210 ) M 19 03056
( 220 ) 2019.10.07.
( 731 ) Chimpex Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Jázmin rizs, rizs.

( 210 ) M 19 03060
( 220 ) 2019.10.04.
( 731 ) Pető Endre, Balatonendréd (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Mosodai mosási és szárítási szolgáltatások nyújtása; textilek mosása; mosás; ruhák mosása; textil méteráru

mosása; szövött áruk mosása; mosodai szolgáltatás; mosodai szolgáltatások; mosodai szolgáltatások biztosítása;
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mosodai szolgáltatások nyújtása; mosodai szolgáltatások [ruhák]; mosodai szolgáltatásokkal kapcsolatos

információszolgáltatás; ruhamosás, mosodai szolgáltatások; ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; textil mosoda.
( 210 ) M 19 03062
( 220 ) 2019.10.07.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
30

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek; fagylaltok; cukor, gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsötemény; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég
[fagyott víz].
32

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

szörpök és más készítmények.
41

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

( 210 ) M 19 03063
( 220 ) 2019.10.07.
( 731 ) Szűcs Loránd, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Erdős Anett, Budapest
( 541 ) BANNER CASTING
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 19 03067
( 220 ) 2019.10.07.
( 731 ) Nyitrai Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 210 ) M 19 03079
( 220 ) 2019.10.08.
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( 731 ) Bogát-Car Kft., Nyírbogát (HU)

( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; friss gyümölcsök, zöldségek, diófélék és fűszernövények.

( 210 ) M 19 03093
( 220 ) 2019.10.08.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (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; abszorbens
papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztali iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; cégtáblák
papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolások,
borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír;
dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz;
értesítő kártyák; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; folyóiratok;
formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs irattartók,
iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek
[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; kaparós matricák; karton;
katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);
könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok
(1); levélzáró öntapadós ragasztókorongok (2); mappák; metszetek; műanyagfóliák csomagolásra; névbadgek
[hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek];
nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és
papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk;
papírmasé; papírmasnik; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papír- vagy
kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poháralátétek papírból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzok (1); rajzok (2);
rajztáblák; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; szemeteszsákok papírból vagy
műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tervrajzok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőtoll; újrahasznosított cellulózlapok
csomagoláshoz; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zászlók papírból.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; állványok, polcok
(1); állványok, polcok (2); állványok, polcok (3); bútorok; karók nem fémből növényekhez és fákhoz; karók
növényekhez és fákhoz, nem fémből; kerti bútorok; ládák, dobozok, nem fémből; műanyag címkék; nagy kosarak
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tárgyak szállításához; nem fémből készült hordók (1); nem fémből készült hordók (2); nem fémből készült hordók

(3); nem fém kosarak; pulpitusok; tárolók, nem fémből [raktározáshoz, szállításhoz]; úszókonténerek, nem
fémből; üres szerszámos dobozok nem fémből; üres szerszámosládák nem fémből; virágcseréptartó talapzatok;
zsámolyok (1); zsámolyok (2); zsámolyok/támlátlan székek.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; bandana kendők; bokacsizmák

(1); bokacsizmák (2); csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat];
dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fej szalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fűzős bakancsok,
csizmák; gallérok [ruházat]; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok,
dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk;
kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötények [ruházat];
kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); magas szárú lábbelik; mellények; nyakkendők;
nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; pólók; poncsók; pufi
dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sálak
[nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportcipők (1);
sportcipők (2); svájcisapkák, barettek; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők;
tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; trikók.
( 210 ) M 19 03094
( 220 ) 2019.10.08.
( 731 ) Gastro Frozen Food Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 40

Élelmiszer-feldolgozás; élelmiszer tartósítás; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek tartósítása; étel- és

italpasztörizálási szolgáltatások; főtt élelmiszerek kezelése; gyártáshoz használt élelmiszerek feldolgozása.
( 210 ) M 19 03134
( 220 ) 2019.10.10.
( 731 ) STATUS Capital Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Zerobank
( 511 ) 36

Pénzügyi tanácsadás; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi

brókeri szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi közvetítőiroda; biztosítási közvetítő
szolgáltatás; nem-életbiztosítások közvetítése; származtatott pénzügyi termékek közvetítése; pénzügyi
szolgáltatások kereskedelme, közvetítése; életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos tájékoztatás; szállítási
biztosítások közvetítése; életbiztosítási ügynöki tevékenység; vagyonbiztosítási ügynöki szolgáltatások;
biztosítási ügynöki tevékenységek; pénzügyi befektetési ügynökség; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon;
pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó ügynöki szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03135
( 220 ) 2019.10.10.
( 731 ) RFE/RL, Inc., Washington, DC (US)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftveralkalmazások mobiltelefonokhoz, hordozható médialejátszókhoz és PDA-khoz,

nevezetesen olyan szoftverek, amelyek hozzáférést biztosítanak hírekhez, napi eseményekhez, politikához és
szórakoztatáshoz kapcsolódó hanganyagokhoz, audiovizuális és vizuális tartalmakhoz.
35

Online információmegosztás (információ és kommunikáció); online üzleti és kereskedelmi

információszolgáltatás üzleti, kormányzati, kereskedelmi, politikai kérdésekről, szavazási lehetőségekről.
38

Televíziós műsorok; televíziós programok; televíziós műsorszórás, közvetítés; internetes fórumok

biztosítása hírekkel, napi eseményekkel, politikával és szórakoztatással kapcsolatos üzenetek számítógépes
felhasználók közötti továbbítására.
41

Televízió-műsorok készítése; hírek szerkesztése; napi, politikai és szórakoztató események szervezése;

elektronikus kiadvány közzététele, nevezetesen más által készített, hírekkel, napi eseményekkel, politikai
eseményekkel és szórakoztatással kapcsolatos, szöveges internetes hirdetésnek nem minősülő kiadványok
közzététele.
45

Online információ az állami ügyekről, politikai kérdésekről, szavazási lehetőségekről és a szavazási

közösségi hálózati szolgáltatások regisztrációjának lehetőségeiről; üzenetek továbbítására számítógépes
felhasználók között számítógépes hálózaton belül hírekkel, napi eseményekkel, politikával és szórakoztatással
kapcsolatban.
( 210 ) M 19 03139
( 220 ) 2019.10.11.
( 731 ) Metodic Vital Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ENERGIAKONYHA
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; diétás ételek gyógyászati

célokra; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi
készítmények és anyagok.
29

Húsok; halak; halból készített élelmiszertermékek; rákok; húskivonatok; fehérje alapú élelmiszerek;

levesek; gyümölcsök és zöldségek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségpürék;
gyümölcspépek; tojásból készített élelmiszertermékek; tejtermékek; tejalapú italok; gluténmentes élelmiszerek;
magvak; növényi olajok, étkezési; porok speciális étrendhez; tartósított gyümölcsök és zöldségek; fagyasztott
gyümölcsök és zöldségek; szárított gyümölcsök és zöldségek; főzött gyümölcsök és zöldségek; zsírok, étkezési.
30

Gluténmentes tészta; gabonakészítmények; eritrit; stevia; ételízesítő [fűszer]; paleo ételízesítők; fűszerek;

fűszeres készítmények ételekhez; ízesítők; balzsamecet; fahéj; fűszernövények; szószok [ízesítőszerek, fűszeres
mártások]; kenyér; péksütemények; tea; jeges tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; kávé;
kávé alapú italok; kakaó; kakaó alapú italok.
32

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; zöldséglevek; alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok;

smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); vitamintartalmú italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);
szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
41

Oktatás biztosítása; élő előadások bemutatása; szakmai képzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

fitnesz tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás
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nyújtása; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások.

43

Éttermi szolgáltatások; ételek házhozszállítása, vendéglátó-ipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai

szolgáltatások, étkeztetés.
44

Gépi egészségfelmérés; életmódtanácsadás; táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; étrendösszeállítás; genetikai sajátosságokon alapuló személyre szabott táplálkozási tanácsadás;
tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban.
( 210 ) M 19 03143
( 220 ) 2019.10.11.
( 731 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ColorMaster, a színes beton
( 511 ) 19

Beton.

( 210 ) M 19 03144
( 220 ) 2019.10.11.
( 731 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) AgriMaster, a szulfátálló beton
( 511 ) 19

Beton.

( 210 ) M 19 03145
( 220 ) 2019.10.11.
( 731 ) CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ForstMaster, a fagyálló beton
( 511 ) 19

Beton.

( 210 ) M 19 03149
( 220 ) 2019.10.12.
( 731 ) Olajos Marcell, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) REMVS
( 511 ) 9
41

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.
Szórakoztatás.

( 210 ) M 19 03151
( 220 ) 2019.10.13.
( 731 ) AGILE Management Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csáki Szántó János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
43

Utazásszervezés, egészségturisztikai programokhoz kapcsolódó utazásszervezés.
Szállásfoglalás, elszállásolási szolgáltatások, információnyújtás, vendéglátás.

( 210 ) M 19 03154
( 220 ) 2019.10.11.
( 731 ) Magyar Vízipari Klaszter Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Botond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HWTC Ltd.
( 511 ) 35
37

Üzletviteli tanácsadás; üzletszervezési- és vezetési tanácsadás.
Közmüvek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos
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tanácsadási szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos konzultációs, tájékoztatási és

tanácsadási szolgáltatások.
42

Mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki munkák, szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03156
( 220 ) 2019.10.11.
( 731 ) Nacsa Zsanett Helga, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálék kiegészítők.

39

Étel házhozszállítás.

41

Sportrendezvény.

43

Kávézó.

( 210 ) M 19 03158
( 220 ) 2019.10.14.
( 731 ) Tuza Norbert, Budapest (HU)
Szín Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Misúr Dóra, Budapest
( 541 ) MEME OVER
( 511 ) 41

Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése;

élő szórakoztató műsorok rendezése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;
hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-,
és televíziós stúdió szolgáltatások; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; mobileszközökön közvetíthető
televízióműsorok készítése; show-k és filmek készítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában;
szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában;
szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató
multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató
televíziós műsorok készítése; televízióműsorok bemutatása; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];
televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok szindikálása;
televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor
készítés/rendezés; televíziós szórakoztató műsorok készítése; tévéműsorok készítése; tévéműsorok (el)készítése;
tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; tv műsorok készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek
szerkesztése; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videoberendezések vagy
audioberendezések működtetése rádió- és televízió-műsorok gyártásához; videó szerkesztés; video- és
DVD-filmgyártás; tv-műsorok szerkesztése [vágása]; videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások;
videók gyártása; videók, videofelvételek készítése; videorögzítés; online, nem letölthető videók biztosítása; rádióés televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós
szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése.
( 210 ) M 19 03189
( 220 ) 2019.10.15.
( 731 ) York Communication Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Cziffra Hotel
( 511 ) 35
41

Online értékesítés; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztató és kulturális

rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális
célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú
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rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális és

művészeti rendezvények szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kiadói
szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kották kiadása;
kottafüzetek kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók].
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;
hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállodai catering szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások;
szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; éttermek [szolgáltatások].
( 210 ) M 19 03196
( 220 ) 2019.10.17.
( 731 ) Dr. Neszmélyi Emil Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Terjék Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 19 03207
( 220 ) 2019.10.16.
( 731 ) Magyar Innovációs Szövetség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 03219
( 220 ) 2019.10.17.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) REPAWELL
( 511 ) 3
5

Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények
gyógyászati használatra.
( 210 ) M 19 03220
( 220 ) 2019.10.18.
( 731 ) Pásztory Zoltán, Sopron (HU)
( 541 ) MobileForester
( 511 ) 9

Érzékelők mérőműszerekhez; elektronikus mérőműszerek, mérőeszközök; elektromos idomszer szalagok

[mérőműszerek]; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; kompaszok [mérőműszerek];
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koordináta-mérőműszerek; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mérőműszerek; mérőműszerek;

mérőműszerek digitális kijelzővel; precíziós mérőműszerek; szögmérők [mérőműszerek]; akkumulátortöltők
mobiltelefonokhoz; digitális mobiltelefonok; mobiltelefon-szoftverek; magasságmérők [altiméterek];
térfogatmérő berendezések; applikációs szoftver; számítógépes programok adatfeldolgozáshoz.
35

Adatfeldolgozás; adminisztrációs adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; online adatfeldolgozási

szolgáltatások; számítógépes adatfeldolgozás; számítógépesített adatfeldolgozás.
42

Adatfeldolgozási programok írása; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és kommunikációs

rendszerekhez; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz.
( 210 ) M 19 03221
( 220 ) 2019.10.18.
( 731 ) Molnár Kata 50%, Szentendre (HU)
Bobrovniczkiné Sinkai Marianna 50%, Székesfehárvár (HU)
( 541 ) Minden ízében hazai
( 511 ) 29
31

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.
Élő állatok.

( 210 ) M 19 03223
( 220 ) 2019.10.18.
( 731 ) Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Székesfehérvár (HU)
Molnár Kata, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
31

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.
Élő állatok.

( 210 ) M 19 03225
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (Gabona

alapú); zab alapú ételek.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; vendéglátás.

( 210 ) M 19 03226
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest

M2929

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 23. szám, 2019.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 03227
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 03228
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 03229
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) Suháné Kamasz Melinda, Budapest (HU)
( 740 ) MPK-Partners Ügyvédi Társulás Parragi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) növekedés.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 19 03232
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) Tóth Zoltán, Fertőd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Aukciók szervezése és lebonyolítása; aukciós eladások lebonyolítása; internetes aukciók megrendezése és

lebonyolítása.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

filmgyártás; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése
elektronikus formában; folyóiratok kiadása; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; katalógusok
kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könyvek és
folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvek,
magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvkiadás; kulturális célú rendezvények szervezése;
kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; online
könyvismertetők megjelentetése; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és
rendezése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; videó- és DVD-filmgyártás.
( 210 ) M 19 03234
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 19 03235
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 19 03236
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

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

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 19 03238
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6
14

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.
Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
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Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 19 03239
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

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

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 19 03240
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémből készült szobrok és műtárgyak.

14

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

35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 19 03241
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 19 03242
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; aukciók szervezése és lebonyolítása.

36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 19 03271
( 220 ) 2019.10.24.
( 731 ) Farsang Tamás, Kóka (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; gyógyfüves méz; méz; mézek; mézek [étkezéshez]; természetes méz; természetes érett méz; tea;
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teák; teakeverékek; tealevelek; gyömbérkenyér, mézeskalács; méhészeti termékek; édes krémek [méz]; trüffeles

mézek.
( 210 ) M 19 03274
( 220 ) 2019.10.24.
( 731 ) Gyarmati János, Miskolc (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Betegfigyelés; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügy; egészségügyi
ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések
készítése; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi
szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szűrés;
egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással
kapcsolatos információs szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; irányított egészségügyi
szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási
szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével; orvosi szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó
egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi
támogatás nyújtása; betegségek diagnózisának felállítása; csontritkulás szűrés; diagnosztikai vagy kezelési célú
orvosi vizsgálatok; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;
egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak
kezelésére; egyéni orvosi vizsgálatok; egyéni orvosi vizsgálatok leleteinek kiadása; elektrokardiográfiai jelek
kiértékelése; emlőrák-szűrő szolgáltatások; érszűrés; gyógyászati szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás
nyújtása; magánkórházi szolgáltatások; mammográfiás vizsgálati szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők
szolgáltatásai; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi felszerelések, berendezések biztosításával kapcsolatos
szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések összeállítása;
orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi vizsgálatok,
analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; röntgensugaras képalkotás gyógyászati célokra; röntgenvizsgálatok
orvosi célokra; sebészeti diagnosztikai szolgáltatások; szívvel kapcsolatos orvosi szűrővizsgálatok; sebészeti
tanácsadás; sebészeti kezelési szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi
elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi berendezésekkel és műszerekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; orvosi ellátás; mágneses rezonancia képalkotó vizsgálat; komputer tomográfiás
vizsgálat; röntgensugárral történő számítógépes rétegvizsgálat; ultrahang diagnosztikai vizsgálat.
( 210 ) M 19 03287
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) VELION Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

( 210 ) M 19 03289
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) Baloghné Gerse Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; coaching; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 19 03292
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) Kóbor Hedvig, Csömör (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
20

Kutyaruhák, pórázok, szíjak állatok számára.
Házak és fekhelyek állatoknak; kutyaágyak.

( 210 ) M 19 03339
( 220 ) 2019.10.30.
( 731 ) SW Umwelttechnik Magyarország Kft., Majosháza (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Beton térkövek, beton kövek.

( 210 ) M 19 03340
( 220 ) 2019.10.30.
( 731 ) SW Umwelttechnik Magyarország Kft., Majosháza (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Beton térkövek, beton kövek.

( 210 ) M 19 03342
( 220 ) 2019.10.30.
( 731 ) DM-KER Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 35

Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése

kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; rendezvények, kiállítások,
vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; eladási reklámozással
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; reklámozáshoz
kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; üzleti
hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; reklámozással kapcsolatos
közvetítői tevékenység; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások
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építőipari projektekhez.

37

Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás];

szárazföldi építkezés; nehézgépészeti építkezés; ipari építkezések kivitelezése; építkezési szaktanácsadás;
építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos
információk nyújtása; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; építőipari felszerelések
kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építőipari gépek és berendezések bérbeadásával kapcsolatos
információszolgáltatás; építőipari gépek kölcsönzése; építőipari gépek és felszerelések javítása; építőipari gépek
és berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari felszerelések javítása vagy karbantartása; építkezéshez
használt gépek, szerszámok és berendezések kölcsönzése.
44

Mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03343
( 220 ) 2019.10.30.
( 731 ) MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)
( 740 ) Dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16
29

Műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

( 210 ) M 19 03345
( 220 ) 2019.10.30.
( 731 ) Bures-Berek Márta, Budapest (HU)
( 541 ) PINK SWAN
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 19 03346
( 220 ) 2019.10.30.
( 731 ) Bures-Berek Márta, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 19 03356
( 220 ) 2019.11.04.
( 731 ) Hungary Star Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

Babapárnák; babzsák-párnák; babzsák párnák; díszpárnák; fejtámasztó párnák; kitömött párnák; párnák;

párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák.
24

Ágy- és asztalneműk; ágytakarók, paplanok; baba hálózsákok; dunyhák, paplanok; félpehellyel töltött

dunyhák; gyermekágyneműk; hálózsákbélések; hálózsákok; hálózsákok babáknak; hálózsákok [bélések];
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paplanok; pehelypaplan; pehelypaplan/dunyha huzatok; pehelypaplanok; pehelypaplanok, dunyhák; pehelytollal

töltött dunyhák; steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; steppelt paplanok; steppelt paplanok
[ágynemű]; steppelt paplanok, paplanok; tömőanyagokkal töltött paplanok.
( 210 ) M 19 03357
( 220 ) 2019.11.04.
( 731 ) HAPVAL Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
30

Gyümölcslekvárok; gombapüré; mogyorókrém.
Earl grey teák; fánkporok; palacsintapor; lisztkeverékek.

( 210 ) M 19 03363
( 220 ) 2019.11.05.
( 731 ) WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
( 541 ) "HYDROSYS LABOR"
( 511 ) 42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; mérnöki
munkák, szolgáltatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vízelemzés.
( 210 ) M 19 03372
( 220 ) 2019.11.05.
( 731 ) Walmark a.s, Třinec (CZ)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált
diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények
ételkiegészítők formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok; herbateák és
gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszeres táplálékkiegészítők, tápláló vagy diétás készítmények
gyógyászati alkalmazásra napi szintű táplálékkiegészítéshez instant élelmiszerek vagy önálló keverékek
formájában; gyógyszeres táplálékkiegészítők, tápláló vagy diétás készítmények gyógyászati alkalmazásra napi
szintű táplálékkiegészítéshez instant élelmiszerek vagy önálló keverékek formájában, amelyek tejporból vagy
állati vagy növényi fehérjékből állnak, vitamin- vagy ásványi adalékokkal vagy nyomelemekkel vagy
cukorkiegésztővel is; proteinkészítmények vagy élelmiszerek gyógyászati célokra; vitaminokkal és ásványi
anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátumok formájában táplálékkiegésztőként, gyógyászati használatra;
táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, melyek ebbe az osztályba tartoznak.
44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások.
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( 210 ) M 19 03375
( 220 ) 2019.11.05.
( 731 ) Cooldent Fogászati Kft., Budapest (HU)
( 541 ) iSMILE
( 511 ) 35
44

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Orvosi szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 19 03376
( 220 ) 2019.11.05.
( 731 ) Hegyi Ákos Balázs, Budapest (HU)
( 541 ) SEALBULANCE
( 511 ) 28

Úszóövek; úszóövek szabadidős használatra; felfújható úszóeszközök rekreációs célokra; lebegő eszközök

úszáshoz.
( 210 ) M 19 03405
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) Budapestinside Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 03408
( 220 ) 2019.11.07.
( 731 ) FOX CONSULTING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kiwisun zöld szolárium
( 511 ) 11

Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.
44

Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;
szépségszalonok.
A rovat 153 darab közlést tartalmaz.
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