
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 02751

 ( 220 ) 2018.09.19.

 ( 731 )  Szöllősi Balázs, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Spiritcard

 ( 511 )  16    Bónok, utalványok, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; könyvecskék, brosúrák, öntapadós címkék, matricák

 [papíripari]; játékkártyák; nyomdabetűk; klisék.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketingszolgáltatások; üzleti információk, kereskedelmi és üzleti

 kapcsolattartási adatok biztosítása, üzleti tájékoztatás, információnyújtás, üzleti vizsgálatok, kutatások.

 36    Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; hitelkártyák

 kibocsátása.

 ( 210 ) M 18 03814

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   21    Kávéfőzők, nem elektromos.

 ( 210 ) M 19 00807

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  Mytilinaiou Kleio, Budapest (HU)

 ( 541 ) Sing along kids

 ( 511 )  41    Zene oktatás; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenés koncertek; zenés előadások; zenei előadás; zenei

produkciók; zeneértés oktatása; élő zeneműsorok; élő zene szolgáltatása; zeneszerzési szolgáltatások; zenei

rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés videók készítése; zenei felvételek készítése; zenei

szövegek kiadása; zenei művek publikálása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre

bocsátása a zene terén; zenés előadások bemutatása; élő zenei koncertek; élő zenés szolgáltatások;

információnyújtás a zene terén; zenés show-k rendezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élőzenei

előadások tartása; élő zenei előadások szervezése; zenés show-k készítése; digitális zeneszolgáltatás az

internetről; zene és ének előadás tartása; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában; színdarabok vagy zenei

előadások megtervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása;

zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; előadási helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; tánc, zene

és dráma előadások tartása; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; információk; magyarázó szövegek és

cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes hálózatok útján; az interneten hallgatható [nem

letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; zeneértés oktatása; zeneoktatás levelező tanfolyamon; zeneórákhoz és

programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; szórakoztató klubszolgáltatások; oktatási klub

szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai; szórakoztató klubok szolgáltatásai; közösségi klubok

szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; közösségi klubok szolgáltatási szórakoztatási

célokra; oktatási klubszolgáltatások; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási anyagok

kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók

kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási szemináriumok tartása; oktatási

szemináriumok szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;

oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; filmgyártás oktatási célokra; oktatási beszámolók készítése; oktatási filmek gyártása; oktatáskutatás;
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oktatás; tanítás; oktatás biztosítása; óvodás oktatás; oktatási útmutatás; oktatási szemináriumok; oktatási

szemléltetések; oktatási vizsgáztatás; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási

szolgáltatások; oktatás előkészítő iskolákban; levelező oktatás; távoktatás; online oktatás biztosítása; képzés és

oktatás; oktatási klub szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási

programok szerevezése; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; második nyelv oktatása; oktatási anyagok

terjesztése; oktatási célú műhelyek; oktatási információs szolgáltatások; oktatási tanácsadási szolgáltatások;

oktatási értékelési szolgáltatások; szemléltetés [oktatási célokra]; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

szolgáltatások nyújtása; oktatási felmérések; vizsgálatok; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási anyagok

fejlesztése; oktatási tárgyú információk; egyetemi vagy főiskolai oktatás; oktatási célú bemutatók rendezése;

hangképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiállítások megszervezése oktatási célokra; angol nyelvű

oktatási szolgáltatások; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakképzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; napköziotthonos [oktatási] felügyelet biztosítása; oktatási célú

bemutatók szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási

és tanítási szolgáltatások; online oktatási tanfolyamok biztosítása; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási

tárgyú információk biztosítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; összejövetelek szervezése az oktatás

területén; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; gyermekek számára biztosított oktatási

szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások zenés televízió műsorok

formájában; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyelvtanítási

módszerek átadásához; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása;

oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási

szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások

gyermekeket tanító pedagógusok számára; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára,

játszócsoportok útján; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási, szórakoztató szolgáltatások

 biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban.

 ( 210 ) M 19 01024

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Velká Pecka s.r.o, Praha 8 (SK)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek és testápolási cikkek [nem gyógyászati használatra]; szájhigiénés készítmények [nem

gyógyászati használatra]; illatszer készítmények; esszenciális olajok; fehérítő készítmények; mosó- és

 tisztítószerek; polírozásra, súrolásra és dörzsölésre szolgáló termékek; babaápoló termékek (nem gyógyhatású).

5    Gyógyászati és állatgyógyászati termékek; higiéniás termékek; higiéniás termékek [gyógyászati használatra];

bébi- és csecsemő ételek; étrendkiegészítök emberi fogyasztásra és állatok részére; tapaszok, kötszeranyagok;

 kötszerek, kötszerfélék; fertőtlenítőszerek; rovarirtó szerek.

 9    Szoftverek.

 10    Cumisüvegek; cumisüvegtartók; cumik; cumik cumisüvegekhez; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk;

babaetető cumik; tartók, borítók cumisüvegekhez; fogzást segítő gyűrűket tartalmazó babacsörgők; tetűfésűk;

 kefék, ecsetek testüregek tisztítására.

 16    Papír és karton; ajándékkuponok, ajándékutalványok; fényképek; papír-írószer áruk, irodaszerek kivéve

 bútorok; ragasztók irodai és otthoni célokra; műanyag lapok; fóliák és tasakok csomagoláshoz.
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 21    Háztartási és konyhai eszközök; tisztító eszközök azaz dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz],

dörzsszivacsok bőrradírozáshoz, szivacsok háztartási használatra, szappanadagolók, fésűk és szivacsok, fogkefék,

elektromos fogkefék, fejek elektromos fogkefékhez, fogselyem, felmosórongyok, felmosóruhák, kefék tartályok

tisztítására, edénymosó kefék, vödrök beépített felmosórongy-facsaróval, seprűk, kefék, fém súrolópárnák,

szemétlapátok háztartási használatra, nyélre erősített felmosórongyok, fogpiszkálók, porolók, toalettkefék,

WC-kefék, tisztítópárnák, súrolószivacsok, kozmetikai eszközök, testápolási cikkek, tisztítórongyok, törlőkendők

 fényezéshez, búvárszivattyúk, plungerek lefolyók tisztítására.

 29    Húsok; halak; baromfi- és vadhúsok; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkonzervek, fagyasztott

gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök és zöldségek, főtt gyümölcsök és zöldségek; zselék; dzsemek,

 lekvárok; gyümölcsbefőttek; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé; tea; kakaó; kakaó és kávé helyettesítők; rizs; tápióka; szágó; liszt; gabonából készült termékek

(kivéve kifli); kenyér; sütemények; édességek; fagyasztva fogyasztandó termékek; cukor; méz; szirupok és

 melasz; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet; szószok (ízesítők); fűszerek; fagylaltok és jégkrémek.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, vízgazdasági, kertészeti és erdőgazdasági termékek; nyers és

feldolgozatlan gabonaszemek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; friss kerti gyógynövények; élő növények

és virágok; hagymák és gumók; palánták és magok ültetésre; táplálékok, takarmányok és italok állatoknak;

 maláta.

 32    Sörök; ásványvíz és szénsavas víz és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 35    Promóciós tevékenységek; hirdetési- és reklámszolgáltatások; online kereskedelemmel összefüggő

reklámozási és promóciós szolgáltatások; áruk bemutatása az interneten; mások áruinak csoportosítása, lehetővé

téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését; interneten és mobilapplikációkon

keresztül történő online értékesítés; 3,5,9,10,16,21, 29, 30, 31, 32, 33 és 34 osztályokba tartozó árukkal

összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és megrendelések feldolgozása, közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatos fogyasztói információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat; valamennyi az interneten, online

 formában nyújtott fenti szolgáltatás.

  36    Zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása.

 38    Számítógépes kommunikációs szolgáltatások; adat, információ, képek, üzenetek és videó továbbítása az

 interneten keresztül.

 39    Árukiszállítás és raktározás; termékek csomagolása; áruszállítás; áruk kézbesítése; áruszállítással

 kapcsolatos közvetítői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01025

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Velká Pecka s.r.o, Praha 8 (SK)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kifli.hu

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek és testápolási cikkek [nem gyógyászati használatra]; szájhigiénés készítmények [nem

gyógyászati használatra]; illatszer készítmények; esszenciális olajok; fehérítő készítmények; mosó- és

 tisztítószerek; polírozásra, súrolásra és dörzsölésre szolgáló termékek; babaápoló termékek (nem gyógyhatású).

5    Gyógyászati és állatgyógyászati termékek; higiéniás termékek; higiéniás termékek [gyógyászati használatra];

bébi- és csecsemő ételek; étrendkiegészítök emberi fogyasztásra és állatok részére; tapaszok, kötszeranyagok;

 kötszerek, kötszerfélék; fertőtlenítőszerek; rovarirtó szerek.

 9    Szoftverek.

 10    Cumisüvegek; cumisüvegtartók; cumik; cumik cumisüvegekhez; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk;
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babaetető cumik; tartók, borítók cumisüvegekhez; fogzást segítő gyűrűket tartalmazó babacsörgők; tetűfésűk;

 kefék, ecsetek testüregek tisztítására.

 16    Papír és karton; ajándékkuponok, ajándékutalványok; fényképek; papír-írószer áruk, irodaszerek kivéve

 bútorok; ragasztók irodai és otthoni célokra; műanyag lapok; fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 21    Háztartási és konyhai eszközök; tisztító eszközök azaz dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz],

dörzsszivacsok bőrradírozáshoz, szivacsok háztartási használatra, szappanadagolók, fésűk és szivacsok, fogkefék,

elektromos fogkefék, fejek elektromos fogkefékhez, fogselyem, felmosórongyok, felmosóruhák, kefék tartályok

tisztítására, edénymosó kefék, vödrök beépített felmosórongy-facsaróval, seprűk, kefék, fém súrolópárnák,

szemétlapátok háztartási használatra, nyélre erősített felmosórongyok, fogpiszkálók, porolók, toalettkefék,

WC-kefék, tisztítópárnák, súrolószivacsok, kozmetikai eszközök, testápolási cikkek, tisztítórongyok, törlőkendők

 fényezéshez, búvárszivattyúk, plungerek lefolyók tisztítására.

 29    Húsok; halak; baromfi- és vadhúsok; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkonzervek, fagyasztott

gyümölcsök és zöldségek, szárított gyümölcsök és zöldségek, főtt gyümölcsök és zöldségek; zselék; dzsemek,

 lekvárok; gyümölcsbefőttek; tojások; tej és tejtermékek; étkezésiolajok és zsírok.

 30    Kávé; tea; kakaó; kakaó és kávé helyettesítők; rizs; tápióka; szágó; liszt; gabonából készült termékek

(kivéve kifli); kenyér; sütemények; édességek; fagyasztva fogyasztandó termékek; cukor; méz; szirupok és

 melasz; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet; szószok (ízesítők); fűszerek; fagylaltok és jégkrémek.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, vízgazdasági, kertészeti és erdőgazdasági termékek; nyers és

feldolgozatlan gabonaszemek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; friss kerti gyógynövények; élő növények

és virágok; hagymák és gumók; palánták és magok ültetésre; táplálékok, takarmányok és italok állatoknak;

 maláta.

 32    Sörök; ásványvíz és szénsavas víz és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 35    Promóciós tevékenységek; hirdetési- és reklámszolgáltatások; online kereskedelemmel összefüggő

reklámozási és promóciós szolgáltatások; áruk bemutatása az interneten; mások áruinak csoportosítása, lehetővé

téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését; interneten és mobilapplikációkon

keresztül történő online értékesítés; 3,5,9,10,16,21, 29, 30, 31, 32, 33 és 34 osztályokba tartozó árukkal

összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és megrendelések feldolgozása, közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatos fogyasztói információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat; valamennyi az interneten, online

 formában nyújtott fenti szolgáltatás.

  36    Zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása.

 38    Számítógépes kommunikációs szolgáltatások; adat, információ, képek, üzenetek és videó továbbítása az

 interneten keresztül.

 39    Árukiszállítás és raktározás; termékek csomagolása; áruszállítás; áruk kézbesítése; áruszállítással

 kapcsolatos közvetítői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01089

 ( 220 ) 2019.04.01.

 ( 731 )  Farkas Zsolt, Budapest (HU)

 Balázsi Péter, Domoszló (HU)

 Babanaszisz Ziszisz, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Gergő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; őrölt és egész babkávé; kávé, teák és kakaó felhasználásával készült

italok és eszpresszóitalok: kávé- és/vagy tej- és/vagy kakaópor és/vagy vanília-bázisú italok, így géppel készült és

 eszpresszóitalok; fogyasztásra kész kávé; kávébázisú italok.

 39    Kávé, tea, kakaó, valamint kávé- vagy/és tejbázisú italok, gépi készítésű és eszpresszó italok, továbbá

elektromos készülékek és berendezések, T-ingek, valamint más, kávé- és teafőzéshez, kávé- és

tea-felszolgáláshoz való áruk, továbbá porállapotú aromásító anyagok, aromásító szirupok szállítása, csomagolása

 és raktározása.

  43    Éttermi, kávéeladási és kávéházi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01449

 ( 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;

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
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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,

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
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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;

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 távátvítele a távközlés
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segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

eíektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy videó 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 adatátvitel; elektronikus képátviteli

szolgáltatások; elektronikus hirdetések (távközlés); elektronikus hirdetések (távközlés); rádiós és televíziós

programok közvetítése; 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; rádiós és televíziós programok közvetítése; teleshopműsorok

közvetítése; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas közvetítés; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádióadás; rádiós és televíziós programok közvetítése; kábeltévés közvetítés; rádiós és televíziós programok

közvetítése; videó- és audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; videó- 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; üzenetek és adatok közvetítése elektronikus átadással; szimultán televíziós közvetítés

globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keres2rtül; 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 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

berendezések kölcsönzése; távközlési felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása,

kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési vonalak

bérbeadása; távközlési berendezések kölcsönzése; 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
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kölcsönzése, bérbeadása; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete; globális

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

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;

mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül;

kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; mobiltelefonos

kommunikáció; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép

terminálokkal; 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; telefontechnikai szolgáltatások; rádióadás; kommunikáció száloptikás hálózatok

segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció számítógép terminálokkal; távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása; fax kommunikációs szolgáltatások; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs

szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs

szolgáltatások; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;

műholdas kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai 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; mobiltelefonos összeköttetés; mobiltelefonos összeköttetés;

kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép

felhasználók között; kommunikációs berendezések bérbeadása; nemzetközi adatátvitel; mobiltelefonos

kommunikáció; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; mobiltelefonos

kommunikáció; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; műholdas műsoridő bérlete; kábeltelevíziós

felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; hírügynökségek; hírügynökségek [kommunikáció]; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések biztosítása;

számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció

biztosítása; kommunikáció távirati úton; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók;

internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez való használói

hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes

programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus

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
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biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása;

felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; 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; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása,

kölcsönzése; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; internet hozzáférés biztosítása; központi állományokban

elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz;

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes

hálózatokhoz és internethez való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és internethez való

hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; 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; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; 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; digitális zenei

weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; 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; 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; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások

biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatátvitel

elektronikus levelezéssel; mobiltelefonos összeköttetés; 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; kábeltelevíziós műsorszórás; 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; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az

internetet is; 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; információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül;
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információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatok továbbítása számítógép által; rádiós adatközlés; 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; műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus

üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet és képtovábbítás; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek és

képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; üzenettovábbítás

távirat útján; internetes üzenetküldés; internetes üzenetküldés; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

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; rádiós és televíziós

programok közvetítése; 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; rádiós

és televíziós programok közvetítése; 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; műholdas hangátvitel; élő közvetítések

weboldalakon [webkamerásj; 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; üzenettovábbítás

telefonon; elektronikus üzenettovábbítás; 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;

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; információszolgáltatás távközlési ügyekben; 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; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3015



hálózathoz; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az

internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz

adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása rádiótelefonokkal kapcsolatos,

televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló szolgáltatások nyújtása elektronikus

hírközlő hálózatokhoz; elektronikus levelezés, email; internetes fórumok biztosítása; távkonferencia

szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások biztosítása

adattovábbításhoz; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos

kommunikációs csatornák használatát; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; telefonszámokkal

[telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; virtuális szolgáltatások

biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása kommunikációs

szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ közvetítéséhez kapcsolódó

számítógépes kommunikáció; számítógépes adatközlés; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;

számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása

kódolt vagy terminálos hozzáféréssel. üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; információk és képek

továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek,

információk és képek továbbítása számítógép segítségével; képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós

információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; személyhívó szolgáltatások; információ és más műsorok

rádiós műsorszórása; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádióadás; rádióadás; rádióadás; rádióadás; rádiótelefonos

kommunikációs szolgáltatások; rádióadás; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; rádiós adatközlés;

üzenetváltás számítógépes átvitellel; elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas átvitel; műholdas

adatátvitel online globális számítógépes hálózaton keresztül; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas

hang-és képátvitel; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; műholdas közvetítés; közvetítés műholdon

és kábelen keresztül; műholdas televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

adatkommunikációval kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés

területén; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök

segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetek küldése; üzenetküldés számítógépes

hálózatokon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, - fogadás és

-továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;

internetes videó streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;

telefontechnikai szolgáltatások; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások;

telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos hívókártyákkal; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági

telefonszolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; táviratos

távközlési szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; információs távközlés (beleértve a weboldalakat);

információszolgáltatás távközlési ügyekben; távközlési szolgáltatások; e-mailes telekommunikáció; távközlési

számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon keresztül; távközlési szolgáltatások;

optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs

szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; műholdas kommunikációs szolgáltatások;

távközlési szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való
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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; távközlési berendezések

kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; 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; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós

programok közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós műsorszórás; rádiós és

televíziós programok közvetítése; 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; üzenetküldő

készülékek kölcsönzése; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hírügynökségek; 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; ISP szolgáltatások; ISP szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati

távközlési szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezési

és postafiók szolgáltatások; elektronikus kommunikációs 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 nyújtásához kapcsolódó

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezés,

e-mail; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési

szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre; elektronikus adatcsere-szolgáltatások;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; elektronikus hírügynökségi

szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások; elektronikus levelezés, email; elektronikus

átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus rendelésátvitel;

elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások;

kábeltelevíziós műsorszórás; 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;

elektronikus levelezés, email; telefonok kölcsönzése; időosztás szolgáltatások kommunikációs készülékekhez;

hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségek; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; kábeltelevíziós műsorszórás; műsoradás kábelen;

közvetítés műholdon és kábelen keresztül; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műsoradás kábelen; fax

kommunikációs és átviteli szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; nyilvános

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3017



telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos összeköttetés; fax kommunikációs

szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos összeköttetés; kommunikációs

szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások; fax

kommunikációs szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási

szolgáltatások; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil

 telekommunikációs hálózati szolgáltatások

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül

látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; show-műsorok készítése; műholdas televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése;

mozifilmek kölcsönzése; 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; zenekiadási

szolgáltatások; 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;

könyvek és magazinok 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; kulturális célú

bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek

bérbeadása; mozifilm-berendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális

készülékek kölcsönzése; audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése;

mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása, kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek

bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók

bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok kölcsönzése;

magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése;

mozifilmek kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; mozifilmek

kölcsönzése; CD lemezek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása;

jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; színpadi díszletek kölcsönzése; film- vagy televíziós díszlet

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt

tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó

felszerelések bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása;

mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok bérbeadása;

hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, CD-lemezek vagy műsoros

mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; videokamerák kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; világítás bérbeadása
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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; színpadi díszletek

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; sífelszerelés

kölcsönzése; festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek

kölcsönzése; televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; televízió kölcsönzés; tévéműsorok

kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre 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; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;

videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok,

videokazetták és videogramok kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása;

papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; animációs

rajzfilmek készítése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és

dráma előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő előadások

bemutatása; élő zenekari előadások; élő zenekari előadások; rock együttesek élő fellépései, előadásai; élő

előadások bemutatása; 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

produkciók; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; filmszínházak;

moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások filmfelvevő gépek és berendezések

(biztosítása); filmszínházak; mozifilmek gyártása filmszínházak; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; színpadi

díszletek kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; 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; könyvkiadás; könyvek és magazinok megjelentetése;

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; 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; zenés előadások szervezése; zenés előadások szervezése; távközléssel kapcsolatos éves konferencia

szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása;
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kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; 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;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmek bemutatása; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

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; oktatási célú kiállítások

rendezése; 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;

rádióműsorok terjesztése; televíziós műsorok szindikálása; 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; mozifilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás

aspektusairól; filmgyártás oktatási célokra; 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 színdarabok színpadra állítása; színházi produkciók;

mozifilmek gyártása; mozifilmek gyártása 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; színdarabok színpadra állítása; show-műsorok készítése; show-k és filmek

készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok 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; rádió- és

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; televíziós show-műsor készítés/rendezés;

élőtelevízióműsorok készítése; TV műsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; 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 műsorok gyártása;

kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; animációs rajzfilmek készítése; animációs rajzfilmek
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készítése; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; mozifilmek gyártása; videoszalagok gyártása;

videoszalagok gyártása; szórakoztatási célú filmgyártás; filmforgalmazás; videofilm gyártás és kölcsönzés;

színházi produkciók; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok gyártása;

videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták

gyártása; oktatóvideók készítése; videoszalagok gyártása; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése;

videoszalagok gyártása; videoszalagok és videolemezek előállítása; videoszalagok gyártása vállalati használatra

vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati használatra menedzsment képzésekhez; élő

szórakoztató műsorok rendezése; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;

hanganyagok készítése; hanganyagok készítése; mozifilmek vetítése orvosi célokra; mozifilmek vetítése technikai

célokra; mozifilmvetítőgépek bérbeadása; 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 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; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása;

filmszínházak; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag

átismétléséhez; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok készítése;

színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése; színdarabok rendezése vagy

bemutatása; színházi show-k rendezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése; hanganyagok

készítése; mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; filmstúdiók; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások

videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

(műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádió- és televíziókölcsönzés; filmek feliratozása;

rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok;

rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése

[ütemezése]; TV műsorok készítése; televíziós műsortervezés [ütemezés]; rádió- és televíziókölcsönzés;

hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; 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;

videoszalagok kölcsönzése; füvészkertek, arborétumok; filmstúdiók; hangversenytermek menedzsmentje;

színházmenedzsment; mozi menedzsment; stúdiószolgáltatások; videoszalagok vágása; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése; írott

szövegek szerkesztése; rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; TV-műsorok

szerkesztése [vágása]; videoszalagok vágása; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;

audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus

műsorismertető szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; filmstúdiók; filmstúdiók; koncerttermek, varieték;

zenei produkciók; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadási szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel

[lemezkiadók]; zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás; könyvek és
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magazinok megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások;

útikönyv-kiadási szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; színházi

produkciók; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; filmstúdiók; filmszínházak; rajongói, szurkolói

klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); zeneszerzés; szolgáltatások mozifilmek

bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; animációs szolgáltatások;

hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; rádióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; rádiós és televíziós szórakoztató

szolgáltatások; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és

videofelvételek készítése; audio-, film-, videó- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; filmstúdiók; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások;

filmstúdiók; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához

kapcsolódó stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások;

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; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; zenés előadások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; videók, videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; rádióműsorok készítése;

szórakoztató anyagok készítése videók formájában; zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki

szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; videoszalagok kölcsönzése, videofelvevők kölcsönzése; videorögzítés; könyvtárak

filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

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; televíziós

szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató

szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; televíziós szórakoztatás; eredeti felvételek készítése;

 hangfelvételek kölcsönzése; hanglemezek bérlete.

 ( 210 ) M 19 01450

 ( 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; röplapterjesztés; 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; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; röplapterjesztés; röplapterjesztés;

reklámanyagok szétosztása; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámhirdetések

terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése postai

úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; reklámterjesztési
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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; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése;

reklámanyagok kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése;

reklámanyagok kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten;

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; reklámanyagok

megjelentetése; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása; reklámanyagok megjelentetése;

közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo

leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

telekommunikációs vagy elektronikus úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos

reklámozás és értékesítési ösztönzés; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; 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 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; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámozás,

beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

számítógépes hálózatok és weboldalak online promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása

újságokban; reklámhely tervezése, vétele és tárgyalása; röplapterjesztés; röplapterjesztés; röplapterjesztés;

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; marketinggel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti

hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; 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; reklámanyag készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám
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szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok

gyártása; üzleti menedzsment előadóművészek részére; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és

audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámok készítése; reklámfilmek készítése;

reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; televíziós

reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek

készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek gyártása marketing célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről;

értékesítési promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok

szervezése révén, akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal,

sportversenyekkel és sporttevékenységekkel; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; 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; szórólapok kiadása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyag készítése; mások áruinak és

szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; 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; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketing beszámolók készítése; hirdetési

hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési

hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; reklámozással

kapcsolatos információk szolgáltatása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online

hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; online árverési szolgáltatás biztosítása; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámok elkészítése; mozireklámok; reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámlevél szolgáltatás; rádiós reklámozás; más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; 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;

más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen

megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése; hirdetési

rovatok készítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások; ügynökségek

rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámterjesztés; hirdetőtáblák bérbeadása; reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használható reklámok

összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések összeállítása; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használható reklámok

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; közönségszolgálati [pr] konzultáció; franchise-oknak nyújtott, reklámozással
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kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; közönségszolgálati [pr] konzultáció; reklám- és marketing konzultáció;

reklámszövegek publikálása; telefonos és televíziós árverések; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; televíziós reklámozás program; televíziós reklámozás; 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; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; üzleti merchandising

kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi marketing szolgáltatások; piackutatás;

piackutatás; reklámanyagok megjelentetése; reklámszövegek publikálása; közönségszolgálati szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklám és marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és

reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; apróhirdetési szolgáltatások;

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; 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;

reklámozási, marketing és promóciós 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; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; piackutatási adatkinyerési szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre

helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások szendvicsember táblák révén; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; kereskedelmi információs szolgáltatások; videofelvételek készítése

reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; belső vállalati

kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése; termelékenységi

tanulmányok lebonyolítása; piackutatás; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok
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készítése; üzletvitel sportolók számára; üzleti menedzsment előadóművészek részére; reklámhely bérbeadása

vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban; hirdetőtáblák bérbeadása; 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 távátvítele 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

eíektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy videó 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 adatátvitel; elektronikus képátviteli

szolgáltatások; elektronikus hirdetések (távközlés); elektronikus hirdetések (távközlés); rádiós és televíziós

programok közvetítése; 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; rádiós és televíziós programok közvetítése; teleshopműsorok

közvetítése; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas közvetítés; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádióadás; rádiós és televíziós programok közvetítése; kábeltévés közvetítés; rádiós és televíziós programok

közvetítése; videó- és audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; videó- 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; üzenetek és adatok közvetítése elektronikus átadással; szimultán televíziós közvetítés

globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keres2rtül; 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 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

berendezések kölcsönzése; távközlési felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása,

kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési vonalak
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bérbeadása; távközlési berendezések kölcsönzése; 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; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete; globális

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

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;

mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül;

kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; mobiltelefonos

kommunikáció; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép

terminálokkal; 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; telefontechnikai szolgáltatások; rádióadás; kommunikáció száloptikás hálózatok

segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció számítógép terminálokkal; távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása; fax kommunikációs szolgáltatások; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs

szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs

szolgáltatások; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;

műholdas kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai 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; mobiltelefonos összeköttetés; mobiltelefonos összeköttetés;

kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép

felhasználók között; kommunikációs berendezések bérbeadása; nemzetközi adatátvitel; mobiltelefonos

kommunikáció; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; mobiltelefonos

kommunikáció; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; műholdas műsoridő bérlete; kábeltelevíziós

felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; hírügynökségek; hírügynökségek [kommunikáció]; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések biztosítása;

számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció

biztosítása; kommunikáció távirati úton; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók;

internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez való használói

hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes

programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés 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;

felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; 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; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása,

kölcsönzése; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; internet hozzáférés biztosítása; központi állományokban

elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz;

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes

hálózatokhoz és internethez való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és internethez való

hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; 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; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; 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; digitális zenei

weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; 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; 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; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások

biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatátvitel

elektronikus levelezéssel; mobiltelefonos összeköttetés; 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; kábeltelevíziós műsorszórás; 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; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az

internetet is; számítógépek és munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel;
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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; információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül;

információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatok továbbítása számítógép által; rádiós adatközlés; 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; műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus

üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet és képtovábbítás; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek és

képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; üzenettovábbítás

távirat útján; internetes üzenetküldés; internetes üzenetküldés; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

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; rádiós és televíziós

programok közvetítése; 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; rádiós

és televíziós programok közvetítése; 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; műholdas hangátvitel; élő közvetítések

weboldalakon [webkamerásj; 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; üzenettovábbítás

telefonon; elektronikus üzenettovábbítás; 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;

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; információszolgáltatás távközlési ügyekben; elektronikus kommunikációs kapcsolatok
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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; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

hálózathoz; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az

internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz

adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása rádiótelefonokkal kapcsolatos,

televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló szolgáltatások nyújtása elektronikus

hírközlő hálózatokhoz; elektronikus levelezés, email; internetes fórumok biztosítása; távkonferencia

szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások biztosítása

adattovábbításhoz; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos

kommunikációs csatornák használatát; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; telefonszámokkal

[telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; virtuális szolgáltatások

biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása kommunikációs

szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ közvetítéséhez kapcsolódó

számítógépes kommunikáció; számítógépes adatközlés; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;

számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása

kódolt vagy terminálos hozzáféréssel. üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; információk és képek

továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek,

információk és képek továbbítása számítógép segítségével; képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós

információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; személyhívó szolgáltatások; információ és más műsorok

rádiós műsorszórása; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádióadás; rádióadás; rádióadás; rádióadás; rádiótelefonos

kommunikációs szolgáltatások; rádióadás; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; rádiós adatközlés;

üzenetváltás számítógépes átvitellel; elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas átvitel; műholdas

adatátvitel online globális számítógépes hálózaton keresztül; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas

hang-és képátvitel; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; műholdas közvetítés; közvetítés műholdon

és kábelen keresztül; műholdas televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

adatkommunikációval kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén;

kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés

területén; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök

segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetek küldése; üzenetküldés számítógépes

hálózatokon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, - fogadás és

-továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;

internetes videó streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;

telefontechnikai szolgáltatások; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások;

telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos hívókártyákkal; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági

telefonszolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; táviratos

távközlési szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; információs távközlés (beleértve a weboldalakat);
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információszolgáltatás távközlési ügyekben; távközlési szolgáltatások; e-mailes telekommunikáció; távközlési

számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon keresztül; távközlési szolgáltatások;

optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs

szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; műholdas kommunikációs 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; távközlési berendezések

kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; 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; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós

programok közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós műsorszórás; rádiós és

televíziós programok közvetítése; 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; üzenetküldő

készülékek kölcsönzése; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hírügynökségek; 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; ISP szolgáltatások; ISP szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati

távközlési szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezési

és postafiók szolgáltatások; elektronikus kommunikációs 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 nyújtásához kapcsolódó

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezés,

e-mail; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési

szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre; elektronikus adatcsere-szolgáltatások;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; elektronikus hírügynökségi

szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások; elektronikus levelezés, email; elektronikus

átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus rendelésátvitel;

elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások;

kábeltelevíziós műsorszórás; 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;
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elektronikus levelezés, email; telefonok kölcsönzése; időosztás szolgáltatások kommunikációs készülékekhez;

hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségek; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; kábeltelevíziós műsorszórás; műsoradás kábelen;

közvetítés műholdon és kábelen keresztül; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műsoradás kábelen; fax

kommunikációs és átviteli szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; nyilvános

telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos összeköttetés; fax kommunikációs

szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos összeköttetés; kommunikációs

szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások; fax

kommunikációs szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos összeköttetés;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások;

 fax kommunikációs szolgáltatások;

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül

látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; show-műsorok készítése; műholdas televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése;

mozifilmek kölcsönzése; 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; zenekiadási

szolgáltatások; 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;

könyvek és magazinok 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; kulturális célú

bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek

bérbeadása; mozifilm-berendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális

készülékek kölcsönzése; audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése;

mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása, kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek

bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók

bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok kölcsönzése;

magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése;

mozifilmek kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; mozifilmek

kölcsönzése; CD lemezek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása;

jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; színpadi díszletek kölcsönzése; film- vagy televíziós díszlet

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt

tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó

felszerelések bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása;
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mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok bérbeadása;

hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, CD-lemezek vagy műsoros

mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; videokamerák kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; 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; színpadi díszletek

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; sífelszerelés

kölcsönzése; festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek

kölcsönzése; televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; televízió kölcsönzés; tévéműsorok

kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre 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; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;

videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok,

videokazetták és videogramok kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása;

papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; animációs

rajzfilmek készítése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és

dráma előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő előadások

bemutatása; élő zenekari előadások; élő zenekari előadások; rock együttesek élő fellépései, előadásai; élő

előadások bemutatása; 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

produkciók; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; filmszínházak;

moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások filmfelvevő gépek és berendezések

(biztosítása); filmszínházak; mozifilmek gyártása filmszínházak; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; színpadi

díszletek kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; 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; könyvkiadás; könyvek és magazinok megjelentetése;

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; 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
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szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése;

képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés előadások szervezése; zenés előadások szervezése; távközléssel kapcsolatos éves konferencia

szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; 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;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; 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;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmek bemutatása; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

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; oktatási célú kiállítások

rendezése; 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;

rádióműsorok terjesztése; televíziós műsorok szindikálása; 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; mozifilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás

aspektusairól; filmgyártás oktatási célokra; 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 színdarabok színpadra állítása; színházi produkciók;

mozifilmek gyártása; mozifilmek gyártása 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; színdarabok színpadra állítása; show-műsorok készítése; show-k és filmek

készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok 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; rádió- és

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; televíziós show-műsor készítés/rendezés;

élőtelevízióműsorok készítése; TV műsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek

elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése táncosok
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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 műsorok gyártása;

kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; animációs rajzfilmek készítése; animációs rajzfilmek

készítése; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; mozifilmek gyártása; videoszalagok gyártása;

videoszalagok gyártása; szórakoztatási célú filmgyártás; filmforgalmazás; videofilm gyártás és kölcsönzés;

színházi produkciók; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok gyártása;

videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták

gyártása; oktatóvideók készítése; videoszalagok gyártása; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése;

videoszalagok gyártása; videoszalagok és videolemezek előállítása; videoszalagok gyártása vállalati használatra

vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati használatra menedzsment képzésekhez; élő

szórakoztató műsorok rendezése; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;

hanganyagok készítése; hanganyagok készítése; mozifilmek vetítése orvosi célokra; mozifilmek vetítése technikai

célokra; mozifilmvetítőgépek bérbeadása; 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 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; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása;

filmszínházak; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag

átismétléséhez; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok készítése;

színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése; színdarabok rendezése vagy

bemutatása; színházi show-k rendezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése; hanganyagok

készítése; mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; filmstúdiók; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások

videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

(műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádió- és televíziókölcsönzés; filmek feliratozása;

rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok;

rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése

[ütemezése]; TV műsorok készítése; televíziós műsortervezés [ütemezés]; rádió- és televíziókölcsönzés;

hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; 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;

videoszalagok kölcsönzése; füvészkertek, arborétumok; filmstúdiók; hangversenytermek menedzsmentje;

színházmenedzsment; mozi menedzsment; stúdiószolgáltatások; videoszalagok vágása; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése; írott

szövegek szerkesztése; rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; TV-műsorok

szerkesztése [vágása]; videoszalagok vágása; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;

audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus
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műsorismertető szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; filmstúdiók; filmstúdiók; koncerttermek, varieték;

zenei produkciók; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadási szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel

[lemezkiadók]; zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás; könyvek és

magazinok megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások;

útikönyv-kiadási szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; színházi

produkciók; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; filmstúdiók; filmszínházak; rajongói, szurkolói

klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); zeneszerzés; szolgáltatások mozifilmek

bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; animációs szolgáltatások;

hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; rádióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; rádiós és televíziós szórakoztató

szolgáltatások; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és

videofelvételek készítése; audio-, film-, videó- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; filmstúdiók; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások;

filmstúdiók; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához

kapcsolódó stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások;

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; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; zenés előadások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; videók, videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; rádióműsorok készítése;

szórakoztató anyagok készítése videók formájában; zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki

szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; videoszalagok kölcsönzése, videofelvevők kölcsönzése; videorögzítés; könyvtárak

filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;

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; televíziós

szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató

szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; televíziós szórakoztatás; eredeti felvételek készítése;

 hangfelvételek kölcsönzése; hanglemezek bérlete.

 ( 210 ) M 19 01610

 ( 220 ) 2019.05.20.

 ( 731 )  Gyöngy Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Humorlapok kiadása.

 ( 210 ) M 19 01631

 ( 220 ) 2019.05.21.

 ( 731 )  Klausmann Viktor, Pálosvörösmart (HU)

 ( 740 )  Dr. Klausmann Kornél Elek, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 01758

 ( 220 ) 2019.06.03.

 ( 731 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STILETTO RUN

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból és kartonból készült áruk; nyomtatványok; könyvkötő anyagok; fényképek;

irodaszer; író-, rajz- és jelölő eszközök és azok tartótokja; matematikai és geometriai eszközök és azok tartótokja;

ragasztók papír- vagy háztartási célokra; művészi anyagok; ecsetek; írógépek és irodai kellékek; oktatási és

oktatási anyagok; csomagoló és csomagolóanyagok; műanyag csomagolóanyagok; ajándék csomagolás; papír- és

műanyagzacskók; szövetek; papír zsebkendő; nyomatok; plakátok; fényképek; kártyák; üdvözlőkártyák; ajándék

címkék; naptárak; naplók; nyomtatók típusa; nyomólapok; kiadványok; könyvek; brosúrák; kézikönyvek;

folyóiratok; időszakos kiadványok; újságok; hírlevelek; matricák; nyomás érzékeny matricák; könyvborítók;

 könyvjelzések; az összes fent említett áru alkatrészei, szerelvényei és tartozékai.

  35    Reklám- és promóciós tevékenységek szórakoztató és sporteseményekkel kapcsolatban.

 41    Szórakozás; oktatás; kiképzés; sport- és kulturális tevékenységek; sportesemények szervezése és

működtetése; játékok és versenyek szervezése és működtetése; tehetségkutatók, bemutatók és divatbemutatók

szervezése és működtetése; tehetségkutató versenyek és szépségversenyek szervezése; kiadás; felvétel; filmek és

felvételek készítése; filmek és előadások rendezése; képesítések és díjak megítélése és átadása; partik, fesztiválok

és szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; zenei, rádiós, drámai és televíziós szórakoztatás;

előadások; DJ szolgáltatások; fényképészeti szolgáltatások és fényképészeti kiállítások; fényképészeti riportok;

színházi és koncertjegyek foglalási szolgáltatásai; az összes fent említett tájékoztatás, tanácsadás és támogatási

tevékenység beleértve az összes fent említett szolgáltatást, az Interneten, a világhálón és/vagy kommunikációs

 hálózatokon keresztül.

 ( 210 ) M 19 01790

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Vinotrend Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével; aperitifek;

borok; előre kikevert szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok; koktélok; körtebor; mézsör; nira [nádcukor

alapú alkoholos ital]; rizspálinka; pajcsiu [kínai égetett szeszesital]; szeszes italok, likőrök; abszint; aguardiente

[cukornádból készült rövidital]; alkoholos tojáslikőr; ánizslikőr, anisette; aquavit; arak [alkoholos ital]; arak

[rizspálinka]; ázsiai szilvakivonatokkal ízesített japán likőr; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; cachaça [magas

alkoholtartalmú párlat]; calvados; cirokból készült kínai szeszes ital [gaolian-jiou]; cseresznyepálinka;
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cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; curacao; desztillált röviditalok; digesztív [emésztést elősegítő]

italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok; erjesztett szeszes ital; feketeribizli likőr; fenyőtű kivonatokkal

ízesített japán likőr; fenyőtű kivonattal ízesített tonik likőr [matsuba-zake]; főzéshez használt brandy; gin;

ginzeng likőr; grappa; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr; gyógynövény kivonatokat tartalmazó

tonik likőr [homeishu]; gyógynövény likőrök; hántolt árpa likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; japán fehér

likőr [shochu]; japán regenerált likőrök [naoshi]; japán szilvakivonattal ízesített tonik likőr [umeshu]; kanadai

whisky; kávéalapú likőrök; kevert whisky; kínai fehér likőr [baiganr]; kínai főzött likőr [laojiou]; kínai kevert

likőr [wujiapie-jiou]; koreai égetett szeszes italok [soju]; likőrök; krémlikőrök; malátawhisky; mamushi kígyó

kivonatot tartalmazó tonik likőr [mamushi-zake]; meggypálinka; mentalikőr; rizsből készült égetett szeszek

[awamori]; rum; shochu [szeszes italok]; skót whisky; skót whisky alapú likőrök; snapsz; szaké; sorghum alapú

kínai szeszes italok; szaké helyettesítők; szeszes italok; szeszesital-kivonatok; tejszínt tartalmazó likőrök;

vitaminokkal dúsított rum; vodka; vörös ginzeng likőr; whisky; acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony

alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök];

desszertborok; csendes borok; édes borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel

védett borok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg

kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor,

pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor;

természetes habzóborok; vörösbor; amontillado; sherry; vermutok; fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes

almabor; száraz cider; alkoholos energiaitalok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos gyümölcskoktél italok;

alkoholos kávé alapú italok; alkoholos keserű aperitifek; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos

puncsok; alkoholos tea alapú italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek;

borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; boros koktélkészítmények; borpuncs; édes, rizs alapú japán

kevert likőr [shiro-zake]; elkészített alkoholos koktélok; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; kevert alkoholos

italok, nem söralapú; gyümölcstartalmú alkoholos italok; likőr alapú aperitifek; rum alapú italok; rumpuncs; tejet

 tartalmazó alkoholos koktélok.

  35    Alkoholtartalmú italok kis-és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01985

 ( 220 ) 2019.06.24.

 ( 731 )  Csapó Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok;

eredetmegjelöléssel védett borok; szőlőbor; vörösbor; fehérbor; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt

 álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 210 ) M 19 01987

 ( 220 ) 2019.06.24.

 ( 731 )  Csapó Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Borbora
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 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok;

eredetmegjelöléssel védett borok; szőlőbor; vörösbor; fehérbor; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt

 álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 210 ) M 19 02095

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Bíró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatású teák; citromfű tea gyógyszerészeti célokra.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02138

 ( 220 ) 2019.07.08.

 ( 731 )  Média Center Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujvári Tamás, Budapest

 ( 541 ) MESTERSÉGE:INTELLIGENCIA

 ( 511 )  28    Játékfigurák; játékkártyák(1); játékkonzolok; játékok; játékrobotok; játékszerek; játéktermi video

játékgépek; társasjátékok; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;

 videojátékok.

 38    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; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatás; video on-demand közvetítések.

 ( 210 ) M 19 02140

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 ) ZERGE

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; bevonó anyagok;

fafestékek; fémvédő készítmények; festékhígítók; fixálóanyagok; gipszhabarcsok; színező anyagok; tűzálló

 festékek; zománcok.

 35    Kül- és beltéri festékek, festékipari termékek, és építési szakipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

végzése; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek reklámozása és marketing

tevékenységek; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek termék bemutatói és kiállítások

szervezése és lebonyolítása, kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek internetes

kereskedelme; outsourcing szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás; építőipari szigetelő- és tömítőanyagok

kereskedelme; kül- és beltéri festékek nagy- és kiskereskedelme, beleértve a kereskedelmi láncokon keresztül

 történő értékesítést is; internetes kereskedelem.

 ( 210 ) M 19 02194
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 ( 220 ) 2019.07.13.

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

 ( 740 )  Dr. Takács Judit, Budapest

 ( 541 ) Drive Me Baby

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

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

 ( 210 ) M 19 02302

 ( 220 ) 2019.07.25.

 ( 731 )  Szántó és Csizmadia Bt., Villány (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ajándéktárgyak kis-és nagykereskedelme; cukrászati készítmények kis-és nagykereskedelme; édességek

kis-és nagykereskedelme; kézműves édességek kis-és nagykereskedelme; lekvárok kis-és nagykereskedelme;

 ruházati cikkek kis-és nagykereskedelme.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; éttermi szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 19 02307

 ( 220 ) 2019.07.25.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest 62

 ( 541 ) HUN STOPPABLE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 19 02331

 ( 220 ) 2019.07.29.

 ( 731 )  Indigo Ag, Inc., Boston, Massachusetts (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) KÉRDÉSEKBŐL MEGOLDÁSOKAT TERMELÜNK

 ( 511 ) 1    Termőtalajréteg; mezőgazdasági magvak előállításához használt biotechnológiailag kialakított gének,

mikrobák és enzimek a belőlük kifejlődő növények növekedésének fokozására; növényerősítő készítmények;

növekedésserkentők a szénhidrogén-szennyeződések lebontásához használt mikrobiális termékekhez; biológiai

készítmények mezőgazdasági és kertészeti használatra szánt vetőmagok kezelésére; biológiai készítmények

mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mezőgazdasági vetőmagok előállítása és előkészítése során használt

mikrobiális bevonatok; biológiai készítmények mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mezőgazdasági

magvakra alkalmazott vetőmag-bevonatok az állományjavításhoz, a palánták egészségének és terméshozamának

növelésére; biológiai készítmények mezőgazdasági használatra, nevezetesen, mikrobák és enzimek, amelyek

mezőgazdasági magvakra alkalmazhatók; tápanyag-adalék a vetőmagok és növények biológiai aktivitásának

javítására műtrágyázás, valamint szennyezőanyagok biológiai kármentesítése céljából; növények növekedését

szabályozó anyagok, nevezetesen növénytermesztéshez használt biológiai mikroorganizmusok;

növényegészségügyi és növényi növekedésszabályozó vagy fokozó készítmények, nevezetesen, növényi

növekedésszabályozók mezőgazdasági használatra, beleértve a levélzetkezelést; növényegészségügy, hozam,
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biotikus vagy abiotikus stresszel szembeni ellenállás javítására használatos készítmények, nevezetesen, növényi

tápanyagok és műtrágyák; növényi növekedésszabályzók rizoszféra-erősítő készítmények formájában,

nevezetesen, lombozat oltóanyagok, melyek megtelepednek a növényi szövetben, elterjednek a növények

gyökereiben és megváltoztatják a rizoszférát olyan módon, amely előnyös a növények számára a fokozott

felszívódás, a növényi tápanyagok mozgósítása, és a kórokozók elleni fejlettebb védekezés szempontjából;

mikroorganizmus-kultúrák nem orvosi vagy állatgyógyászati használatra, nevezetesen táptalajok növények

 számára.

9    Teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának koordinálására,

beszerzésére és foglalására használatos letölthető számítógépes szoftverek; teheráru, mezőgazdasági áru, valamint

ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának szervezésére és kezelésére használatos letölthető számítógépes

szoftverek; szállításra rendelkezésre álló teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru értékesítésének és

gyűjtőszállítási lehetőségeinek meghatározására használatos letölthető számítógépes szoftverek; letölthető

számítógépes szoftverek, amelyek a felhasználókat teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura

vonatkozó információkat és adatokat tartalmazó, kereshető adatbázisokhoz kapcsolják; letölthető számítógépes

szoftverek, amelyek a felhasználókat teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó

információkat és adatokat, nevezetesen tranzakciós adatokat, piaci adatokat, mérlegjegyeket, várakozási időt,

távolságot, helyszínt és árakat tartalmazó, kereshető adatbázisokhoz kapcsolják; letölthető számítógépes

szoftverek teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításához használatos szállítási eszközök

menetirányításához; letölthető számítógépes szoftverek ellátásilánc-menedzsmenthez mezőgazdaság területén;

letölthető számítógépes szoftverek az ellátásilánc-kezelési szolgáltatások szolgáltatói és fogyasztói számára,

nevezetesen olyan szoftverek, amelyek megjelenítik a járműkapacitás adatait a rendelkezésre álló

rakományadatokkal való összehasonlítás céljából, valamint a teherfuvarozás valós idejű elektronikus nyomon

követését és megfigyelését térképbe ágyazva; letölthető számítógépes szoftverek szállításra kész teheráru,

mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru termékértékesítési helyének megjelenítésére, szállításra kész

teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru lehetséges szállítási helyének és a szállítási eszközök helyének

megjelenítésére; letölthető számítógépes szoftverek rakományadatok és információk elektronikus nyomon

követésének és megfigyelésének elemzésére és megjelenítésére, nevezetesen a környezeti feltételek, a földrajzi

helyzet, az időjárási viszonyok és a piaci feltételek mérésére; elektronikus eszköz a szállítóeszközök helyzetére és

működésére, valamint a teheráru, a mezőgazdasági áru és az ömlesztett áru környezeti feltételeire vonatkozó

 adatok meghatározására, nyomon követésére, megfigyelésére, rögzítésére és jelentésére.

 30    Liszt; búzaliszt; kelt tészták készítésére szolgáló keverékek; rizs; feldolgozott zab; zabliszt; zabtöret;

zabdara; granola (müzli); pattogatott kukorica; pattogatni való kukorica; kész pattogatott kukorica; ízesítővel

bevont pattogtatott kukorica; rizssütemény; kuszkusz; farina liszt; kukoricadara; rizstészta; kukoricaliszt; tortilla

 chips.

 31    Magvak; genetikailag módosított mezőgazdasági vetőmagok; mezőgazdasági vetőmagok; föld, rizoszféra és

endofitikus organizmusok, melyeket magvak összetevőjeként értékesítenek; növényekkel társított mikrobák

vetőmagvak, nevezetesen terménymagvak, zöldségmagok, és más, kereskedelmi szempontból fontos növények

magvainak szerves részeként értékesítve; a fentiek mindegyike kivéve táskavirág, lochroma, réti perje, Salix

laevigata (vörös fűz), zsálya, szójabab, fikusz, cikória, kukorica, vörös cikória és paradicsommagok, továbbá

 kivéve az indigó, Amorpha és Baptisia nemzetség magjait; talajtakaró anyag (mulcs).

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adatok számítógépes adatbázisba történő

rendszerezése és szerkesztése; beszerzési ügynöki szolgáltatások; mezőgazdasági termények beszerzésével,

megvásárlásával és eladásával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadási szolgáltatások; viszonteladói

szolgáltatások, nevezetesen, forgalmazási szolgáltatások a mezőgazdasági termények terén; garantált árképzési

program szolgáltatás nyújtása mezőgazdasági termények területén; egyesületi szolgáltatások, nevezetesen

széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésére vonatkozó mezőgazdasági szabványok átvételének és

elfogadásának népszerűsítése; széndioxid és más üvegházhatású gázok gazdálkodás során való megkötésére

vonatkozó önkéntes általános ipari szabványok népszerűsítése; online piactér biztosítása széndioxid- és más
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üvegházhatású gázkibocsátási jóváírások, egységek és ellentételezések eladói és vásárlói részére;

ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatások; kedvezményprogram adminisztrációja, amely program

lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy árukra és szolgáltatásokra kedvezményeket kapjanak; ösztönző program

adminisztrációja, amely program lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy prémium termékekhez és

szolgáltatásokhoz jussanak, prémium árakat kapjanak a nyújtott szolgáltatásokért és elsőbbségi hozzáférést

biztosít szállítási munkákhoz; ösztönző program biztosítása teheráru, mezőgazdasági áru, ömlesztett áru gyártói,

ügynökei, eladói és vevői részére, amely szállítási és raktározási szolgáltatásokhoz való elsőbbségi hozzáférést

tesz lehetővé a résztvevők számára; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; vásárlókat célzó

kedvezményekre, ösztönzőkre, árképzésre, jóváírásokra és jutalomra vonatkozó programokról szóló tájékoztatást

tartalmazó weboldal biztosítása; teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru fuvarozásának pénzügyi

költségeiről és környezeti hatásáról szóló tájékoztatást tartalmazó weboldal biztosítása; környezetvédelmi

ösztönzőkről szóló tájékoztatást tartalmazó weboldal biztosítása; fuvarozásügynöki szolgáltatás teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállítására; online fuvarbörze biztosítása a szállítmányozók, fuvarozók és a

gépjárművezetők számára; online piactér biztosítása szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru gyártói, ügynökei, eladói és vevői részére; üzleti szolgáltatások, nevezetesen

fuvarozási tarifa összehasonlításának és kereskedelmi információnak a biztosítása; fuvarozókról,

szállítmányozókról, gépjárművezetőkről és szállítási lehetőségekről véleményeket tartalmazó interaktív weboldal

 biztosítása.

 36    Biztosítási szolgáltatások, nevezetesen, többféle veszélyre kiterjedő terménybiztosítás, termény

jégkárbiztosítás jegyzése és a viszontbiztosítás jegyzése a termény- és a nemzetközi üzletág területén; tanácsadás,

irányelvek megfogalmazása és kárigények feldolgozása a terménybiztosítás területén; biztosítási konzultáció és

információk; mezőgazdasági biztosítással kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; hitelkeretek kibocsátásával,

fogadásával és továbbításával kapcsolatban biztosított pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen hitel-feldolgozási

szolgáltatások; működőtőke-finanszírozás biztosítása kisvállalkozások, kisvállalkozások tulajdonosai és

gazdálkodók számára; pénzügyileg garantált finanszírozás; beszerzési, vételi és eladási lehetőségekkel

kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások kereskedelmi közvetítői szolgáltatásai a mezőgazdasági termények terén;

kibocsátható széndioxid mennyiségi egységekkel való közvetítői tevékenység; kibocsátható üvegházhatású gáz

mennyiségi egységekkel való közvetítői tevékenység; széndioxid kibocsátható egység ellentételezésekkel való

közvetítői tevékenység; kibocsátható széndioxid és más üvegházhatású gáz mennyiségi egységekkel,

jóváírásokkal vagy ellentételezésekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység az ellentételezések termelőinek

nevében; üvegházhatású gáz ellentételezésekkel való közvetítői tevékenység; kibocsátható széndioxid és más

üvegházhatású gáz mennyiségi egységek, jóváírások és ellentételezések kereskedelme; pénzügyi szolgáltatások,

nevezetesen kibocsátás-csökkentő projektek finanszírozása és azokba való tőkebefektetések; befektetési

szolgáltatások és szponzorálás mások részére széndioxidkibocsátás-ellentételezési programok és azokkal

 kapcsolatos projektek területén.

 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen hívások, SMS-üzenetek, MMS-üzenetek és leküldéses (push)

értesítések irányítása gépjárművezetők, fuvarozók, szállítmányozók és másszállítóeszközt biztosítók részére, és

 teheráru, mezőgazdasági áru, ömlesztett áru gyártói, közvetítői, eladói és vevői részére.

 39    Teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállításának megszervezése; teheráru, mezőgazdasági áru és

ömlesztett áru raktározásának és megfigyelésének biztosítása; szállítmányozási közvetítői tevékenység; teheráru,

mezőgazdasági áru és ömlesztett áru szállításával kapcsolatos információ biztosítása; szállítmányozás;

szállítmányozási tarifákkal kapcsolatos információ biztosítása; részrakományok leszállítása, nevezetesen több

mint egy félhez tartozó teher áru-, mezőgazdasági áru- és ömlesztett áru-rakományok megszervezése és

leszállítása; szolgáltatások biztosítása azonosítással ellátott teheráru-, mezőgazdasági áru-, ömlesztett

áru-rakományok helymeghatározásához, felkutatásához, egyeztetéséhez, foglalásához, kezeléséhez és nyomon

 követéséhez.

 40    Mások részére történő biogyártás, nevezetesen magvak előállítása a gyártási folyamatban biológiai

mikroorganizmusok felhasználásával, amely szolgáltatások közül egyik sem vonatkozik az indigó, Amorpha és
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 Baptisa nemzetségek növényeire és magjaira; kötegelt biológiai kezelési szolgáltatások.

 41    Oktatási információk szolgáltatása széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésével kapcsolatban;

oktatási szolgáltatások, nevezetesen széndioxid és más üvegházhatású gázok megkötésével kapcsolatos

 programok lebonyolítása.

 42    Technológiai kutatás és fejlesztés a mezőgazdaság területén; technológiai kutatás és fejlesztés, és azokhoz

kapcsolódó tanácsadás a mezőgazdaság területén; tudományos kutatás és fejlesztés; mezőgazdasági technológiák

és mezőgazdasági hozamok megfigyelése tudományos kutatási célokra; tudományos adatelemzés a mezőgazdaság

területén; adatszerzés és adatgyűjtés kalibrálási és koordináta-mérő célokra; adat-automatizálási és -gyűjtési

szolgáltatások zárt forráskódú szoftverek alkalmazásával szolgáltatási adatok kiértékelésére, elemzésére és

gyűjtésére; agrokémiával kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások és tanácsadás; tesztelés, ellenőrzés

vagy kutatás a mezőgazdaság területén; mezőgazdasági kutatás; nem letölthető szoftver; információ, tanácsadás

és konzultáció biztosítása széndioxidkibocsátás-ellentételezéssel kapcsolatban; széndioxid és más üvegházhatású

gázok mezőgazdasági megkötésére vonatkozó technológiához kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; széndioxid

és más üvegházhatású gázok megkötésére vonatkozó regeneratív gazdálkodási gyakorlatokhoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasággal, valamint a talajban lévő kötöttszénnel, széndioxid-kibocsátással és

környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kibocsátható széndioxid és más

üvegházhatású gáz ellentételezés mérése és hitelesítése; a talajban lévő kötöttszén, széndioxid kibocsátás és más

üvegházhatású gáz kibocsátás mérése, elemzése és hitelesítése; adatgyűjtéshez és elemzéshez használt

számítógépes szoftver platformhoz kapcsolódó platform mint szolgáltatás (PaaS) szolgáltatások széndioxid és

más üvegházhatású gázok megkötésének kutatása során való használathoz; teheráru, mezőgazdasági áru és

ömlesztett áru szállításának és gyűjtőszállításának koordinálására, beszerzésére és foglalására használatos nem

letölthető szoftverek biztosítása; teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításának és

gyűjtőszállításának szervezésére és kezelésére használatos nem letölthető számítógépes szoftverek; szoftver

mintszolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen szállításra rendelkezésre álló teheráru, mezőgazdasági áru,

valamint ömlesztett áru értékesítésének és gyűjtőszállítási lehetőségeinek meghatározására használatos szoftver;

szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen felhasználókat olyan adatbázisokhoz kapcsoló

szoftver, amelyek teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó információkat és

adatokat tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen felhasználókat olyan

adatbázisokhoz kapcsoló szoftver, amelyek teherárura, mezőgazdasági árura, valamint ömlesztett árura vonatkozó

információkat és adatokat tartalmaznak, nevezetesen tranzakciós adatokat, piaci adatokat, mérlegjegyeket,

várakozási időt, távolságot, helyszínt és árakat; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen

szoftverek teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru szállításához használatos szállítási eszközök

menetirányításához; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen a mezőgazdaság területén az

ellátásilánc-menedzsmenthez kapcsolódó kereshető adatbázisokhoz való kapcsolódásához használatos szoftverek;

szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások, nevezetesen szoftverek az ellátásilánc-kezelési szolgáltatások

szolgáltatói és fogyasztói számára, nevezetesen olyan szoftverek, amelyek a járműkapacitás adatait jelenítik meg

a rendelkezésre álló rakományadatokkal való összehasonlítás céljából; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]

szolgáltatások, nevezetesen szállításra kész teheráru, mezőgazdasági áru, valamint ömlesztett áru értékesítési

helyének megjelenítésére, szállításra kész teheráru, mezőgazdasági áru és ömlesztett áru lehetséges szállítási

helyének és a szállítási eszközök helyének megjelenítésére; szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások,

nevezetesen szoftverek a rakományadatok és információk elektronikus nyomon követésének és megfigyelésének

megjelenítésére, nevezetesen a környezeti feltételek, a földrajzi helyzet, az időjárási viszonyok és a piaci

feltételek mérésére, valamint a teherfuvarozás valós idejű elektronikus nyomon követésére és teherfuvarozás egy

 térkép részeként való megfigyelésére.

 44    Agronómiai szaktanácsadó szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadás

regeneratív gazdálkodási gyakorlatokkal kapcsolatban; online adatbázis biztosítása, amely információkat

tartalmaz mezőgazdasági célokra szánt növény- és maggyűjteményekről, széndioxid és más üvegházhatású gázok

 kibocsátásának mezőgazdasági folyamatok révén történő csökkentéséről.
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 ( 210 ) M 19 02338

 ( 220 ) 2019.07.29.

 ( 731 )  Hungaroflash Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LEDSUN

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 19 02349

 ( 220 ) 2019.07.29.

 ( 731 )  Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Extra erős sugárzás - extra erős védelem Ingyenes UV szaktanácsadás

 ( 511 ) 9    Kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék (optika); napszemüvegek; optikai cikkek;

optikai lencsék; optikai szálak (üvegszálak); optikai üveg; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek;

 szemüveglencsék; szemüvegtokok.

 35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

 sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 210 ) M 19 02358

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Swort Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUMICOAL

 ( 511 ) 1    Talajdúsító vegyszerek; késztalajok, talajkészítmények; szerves talajjavító porok és készítmények; talaj

trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; talajba oltható talajkondicionáló szerek, magok vetésének

előkészítésére [nem sterilizáló]; talajjavító adalékok; talajjavító szerek; talajjavítók mezőgazdasági használatra;

 talajkondicionáló készítmények; talajjavító vegyi termékek.

  35    Talajkondicionáló folyadék és granulátum kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02439

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek
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közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02440

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;
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internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02441

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek
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szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02442

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus
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fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02443

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02446

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  Rédei Kertimag Vetőmagkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Réde (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  1    Vetőmag tartósító anyagok.

  31    Madáreledelek; magvak; palánták; rózsatövek; táplálék házi kedvenceknek; virághagymák.

 ( 210 ) M 19 02467

 ( 220 ) 2019.08.08.

 ( 731 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 02483

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 02484

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 541 ) Breakfast Official After Party

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 02485

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ARENA4

 ( 511 )  35    Reklámozás; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; 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; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális

reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez

kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások
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megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; 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

révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton;

hirdetésszervezés; különleges rendezvények promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós

bemutatók segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok

kidolgozása; 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;

reklámhirdetések megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések

keretében; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és

-események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,

reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós

 reklámozás.

 38    Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül

történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;

filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása

televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon

keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő videoadatátvitel;

internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási

információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés

közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,

képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;

műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok

kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és

televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;

szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok

működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és

közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;

televíziós programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs

 szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audió és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós

hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média

biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő

e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
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show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz

kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós

és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

 vetélkedők készítése.

 ( 210 ) M 19 02489

 ( 220 ) 2019.08.10.

 ( 731 )  Kalló Gyula, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Just4music

 ( 511 )  38    Távközlés; rádióadás; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; információ és más műsorok rádiós

műsorszórása; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós

műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós műsorszóró berendezések működtetése;

rádiós programszórás és -közvetítés; interaktív televízió és rádió sugárzás; pénzügyi információ sugárzása rádión

keresztül; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték

nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül

is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós programok

közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; adatok átvitele rádió útján; információk

átvitele rádió útján; információk továbbítása rádió útján; kommunikáció rádión keresztül; rádióadás és vétel;

rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; rádiós adatátvitel;

rádiós adatközlés; rádiókommunikációs szolgáltatások; rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós

kommunikáció; rádiótávközlés; rádiós kommunikáció biztosítása; szélessávú rádiós kommunikációs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02490

 ( 220 ) 2019.08.11.

 ( 731 )  Bérkert 45 Kft., Üllés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 02491

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  HOTEL ÓZON Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Hotel Ózon

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; szállodai szolgáltatások;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállás biztosítása szállodákban és

 motelekben.
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 ( 210 ) M 19 02492

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  HOTEL Ózon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Ózon Hotel

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; szállodai szolgáltatások;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállás biztosítása szállodákban és

 motelekben; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül.

 ( 210 ) M 19 02493

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  Riz Friderika Kármen, Kisgyőr (HU)

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02510

 ( 220 ) 2019.08.13.

 ( 731 )  Baltavári Barna, Bodajk (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) DELLAROSSO

 ( 511 )   43    Pizzéria-, éttermi-, étkezdei szolgáltatások, helyi fogyasztással, elvitelre és házhoz szállítással.

 ( 210 ) M 19 02582

 ( 220 ) 2019.08.22.

 ( 731 )  Skyworks Solutions, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Woburn, Massachusetts (US)

 ( 300 )  88/515588 2019.07.15. US

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) SWKS

 ( 511 ) 9    Félvezető eszközök; elektromos és elektronikai alkatrészek; integrált áramkörök; félvezető és elektronikai

eszközök kommunikációs, távközlési és audiojelfeldolgozó berendezésekhez; villamos energia vezetésére,

 kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezérlésére szolgáló készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 19 02614

 ( 220 ) 2019.08.27.

 ( 731 )  Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 541 ) DEBRECEN 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

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,
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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 02615

 ( 220 ) 2019.08.27.

 ( 731 )  Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 541 ) DEBRECEN AIRPORT 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

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
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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 02655

 ( 220 ) 2019.09.02.

 ( 731 )  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 02664

 ( 220 ) 2019.09.03.

 ( 731 )  iKalandor Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ikaland

 ( 511 )  39    Elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten

keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása; utazási foglalási szolgáltatások; utazási

idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információ biztosítása; utazási információszolgáltatás;

utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai

szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási szaktanácsadás;

utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási

szolgáltatások; utazások, túrák szervezése; utazások tervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások

szervezése; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása;

utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre

bocsátása; utazással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazással kapcsolatos szaktanácsadás

 és tájékoztatás; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés.

 ( 210 ) M 19 02670

 ( 220 ) 2018.03.06.
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 ( 731 )  Lars Hansen, Aalborg (DK)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyhatású

olajok; természetes orvosságok; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; növényi és

 gyógynövényi kivonatok gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

  29    Olajok és zsírok étkezési célra; olajok, étkezési; kevert olaj (étkezési).

 ( 210 ) M 19 02788

 ( 220 ) 2019.09.13.

 ( 731 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PH - Pannonkant Hírek

 ( 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 02839

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) A játék összeköt!

 ( 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.

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

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

 ( 210 ) M 19 02840

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  Berger Gábor, Császártöltés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Számviteli, könyvelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 19 02841

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) LokiBlog

 ( 511 )  35    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 reklám szolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay per click (PPC) hirdetés; 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 publikálása; reklámszövegek írása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; szabadtéri reklámozási szolgáltatások; szponzorok felkutatása; számlázás; szövegszerkesztés;

 telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fotóriportok készítése; könyvkiadás; nyereményjátékok

működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 02842

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt!

 ( 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.

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

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

 ( 210 ) M 19 02843

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  Végvári Jenő Miklós, Kaszó (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02844

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 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 hízlalására; 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
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 italokhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

  42    Mérnöki munkák és szolgáltatások; minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 19 02849

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  Tóth Paula, Budapest (HU)

 ( 541 ) wallplex

 ( 511 )  19    Csempék; márvány csempék; márványból készült csempemozaikok; műanyag csempék; nem fém konyhai

csempék; nem fém homlokzati csempék, burkolatok épületekhez; pala csempék, burkolólapok; természetes

kőburkolatok és terméskő csempék; tűzálló csempék; porcelán csempék; stukkó csempék; nem fém burkolatok

építéshez, kivitelezéshez; texturált felületek, burkolatok mennyezetekhez; texturált felületek, burkolatok falakhoz;

 reklámtáblák (nem fémből).

 ( 210 ) M 19 02850

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02853

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02854

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  Union Multimedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 19 02861

 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  Leilei Paper Papír- és Vegyesáru Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Filter-/szűrőpapír; csomagoló papír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; papír; táskák és zacskók készítéséhez

használt papír; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; arctörlő kendők papírból; arctörlő

kendők, törölközők; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztalneműk papírból; durva papírkendők [pipere

célokra]; egészségügyi papír, wc-papír; egészségügyi papírok; eldobható szalvéták; eldobható pelenkák

kisállatoknak; előkék csecsemőknek papírból; előkék papírból; ételcsomagoló papír; higiéniai papír kéztörlők;

illatosított papír fiók aljának bevonására; konyhai papírtörlők [tekercsek]; nedvszívó papír; papír alátétek; papír

arctörlők; papír asztalterítők; papír feliratok, zászlók; papír kéztörlők; papír sütéshez; papír szemeteszsákok; papír

szemeteszsákok [háztartási használatra]; papír tányéralátétek; papír törlőkendők; papír wc-ülőke borítók;

papíralátétek ivópoharakhoz; papírból készült asztaldíszek; papírból készült kendők kozmetikai használatra;

papírból készült poháralátétek; papírból készült vécécsésze-bélések; papírból készült zsebkendők; papírok

szalvétához; papírszalvéták; papírtörlők; papírtörlők, papírtörölközők; papírtörlők tisztítási célokra;

papírtörölközők; papírzsebkendő; papírzsebkendők; papírzsebkendők háztartási használatra; papírzsebkendők,

papírtörlők; pelenkázó alátétek papírból; selyempapír; sminkeltávolító papírkendők; sminkeltávolító papírpárnák,

korongok; söralátétek papírból; söröskorsó alátétek; sütőpapír; toalettkendők papírból; vécépapír; wc-papír;

wc-papír tekercs formájában; wc-papír tekercsek; wc-papír, toalettpapír; wc-papírok, toalettpapírok; zsírpapír;

 zacskók mikrohullámú sütéshez.

 ( 210 ) M 19 02862

 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  XXI. század Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Péter ügyvéd, Tóth Péter Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Diagramok; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; katalógusok; képek; képeslapok; levelezőlapok;

képregények; könyvecskék; brosúrák (1); könyvecskék; brosúrák (2); könyvek; magazinok (időszaki lapok);

mappák; naptárak; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papír feliratok; zászlók; plakátok; falragaszok;

poszterek; prospektusok; scrapbook; albumok; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok; újságok; üdvözlőlapok;

 üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok 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; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés; adatkezelés;

szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti információk;

 üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; elektronikus levelezés; hírügynökségek;

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció;

nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); üzenetek

 és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; video on-demand közvetítések.
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 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok eszmecserék; kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fényképészet fotóriportok készítése; gyakorlati képzés; klubszolgáltatások;

know-how átadása 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; riporteri szolgáltatások; sportversenyek

rendezése szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és

lebonyolitása; színházi produkciók; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem

 hirdetési célokra; versenyek szervezése; videorögzítés.

 ( 210 ) M 19 02863

 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  N.V. NUTRICIA, Zoetermeer (NL)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Speciális orvosi célokra szánt élelmiszerek; gyógyászati felhasználásra alkalmas diétás anyagok; élelmiszer

csecsemők, kisgyermekek és rokkantak számára; különleges táplálkozási igényű csecsemőknek szánt élelmiszer;

tej csecsemők és kisgyermekek számára; étrend-kiegészítők orvosi használatra; táplálkozási termékek orvosi

 használatra; gabonafélék kisgyermekek számára; vitaminkészítmények.

 29    Tej és tejtermékek; tejpor; fagyasztott, előkészített vagy csomagolt kézben tartható élelmiszerek, amelyek

elsősorban húst, halat, baromfit vagy zöldségekettartalmaznak; főként gyümölcsöket és mogyoróféléket

tartalmazó snack élelmiszerek; gyümölcs alapú snack élelmiszerek; gyümölcs- és mogyoróvaj összetételű snack

élelmiszerek; joghurt; joghurt alapú snack élelmiszerek; joghurt alapú organikus snack élelmiszerek; joghurt

italok; fagyasztott, szárított, gyümölcsös és joghurtos snackek; fagyasztott, szárított gyümölcsök és

zöldségekchips formában; gyümölcspüré; ízesített tej; gyümölcs alapú organikus snack élelmiszerek; növényi

 alapú organikus snack élelmiszerek.

 ( 210 ) M 19 02869

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente 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.

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

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

 ( 210 ) M 19 02889

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02890

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02891

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02892

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02893

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02894

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02896

 ( 220 ) 2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02897

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  Czefernek Péter, Veszprém (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; halból készített élelmiszertermékekkel

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; halból készült hűtött ételekkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; halpástétomokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; tonhal

 konzervekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02898

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  Horváth Ivett Szalóme, Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; testnevelési

 szolgáltatások; tornatanítás nyújtása; videorögzítés; oktatási szolgáltatások kézírás tanításához.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos kutatás és fejlesztés; tudományos

kutatással kapcsolatos információszolgáltatás; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó kutatás;

 tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kézírás elemzése [grafológia].

 ( 210 ) M 19 02960

 ( 220 ) 2019.09.26.

 ( 731 )  BOIRON, Messimy (FR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) BOIRON - nagy becsben tartjuk az egészséget

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz: tisztító-,

fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; toalett szappanok; testápoló dezodorok; egészségügyi

készítmények mint piperecikkek; illatszerek, esszenciális olajok (illóolajok), kozmetikai szerek; krémek testre és

arcra, tisztító tejek kozmetika használatra, kozmetikai maszkok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; puhító

hintőpor pipere célokra; fürdő- és tusolózselé; napolajok, krémek és tejek; nem gyógyhatású ajakrúzsok; nyugtató

kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék és kenőcsök; hidratáló kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék,

kenőcsök, hajápoló folyadékok; kozmetikai balzsamok és krémek hajra; samponok; szájhigiénés készítmények;

 szájvizek, nem gyógyászati célra; nem gyógyhatású fogkrémek paszta, gél vagy rágógumi formájában.

5    Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények;

gyógyszeres fogkrémek; szájöblítők gyógyászati használatra; dezodorok; egészségügyi készítmények gyógyászati

célokra; higiéniai készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok,

kötszeranyagok: orvosi és sebészeti kötszerek; szorítókötések, borogatások; gyógyszeres borogatások: sterilizáló

termékek; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; tartályok gyógyszerek

alkalmazására, adagolására; csövek orvosi használatra gyógyszerek beadásához; fecskendők gyógyszerekhez:

kanalak gyógyszerek beadásához; cseppentők gyógyszerek beadásához; tabletta adagolók orvosi használatra

gyógyszerek elosztásához és adagolásához betegek számára; kémiailag aktivált hideg zselés borogatások orvosi

használatra; kémiailag aktivált forrózselés borogatások orvosi használatra; termoelektromos borogatások

(sebészeti); kompressziós ruhák; nyomókötések; sebészeti steril lepedők; rugalmas kötszerek; művégtagok,

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

fogyatékkal élő személyek számára; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők

 gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 ( 210 ) M 19 02985

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Németh Rita, Győr-Ménfőcsanak (HU)

 ( 541 ) AjándékGuru

 ( 511 )   35    Ajándéktárgyak kis és nagykereskedelmi szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 19 02986

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Hankook Technology Group Co., Ltd., Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 19 02991

 ( 220 ) 2019.09.30.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) BUBBLE POP LABORATORY

 ( 511 )  9    Kontaktlencsék.

 ( 210 ) M 19 03021

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  REÁL Védjegyhasznosító Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú

 italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel.

 ( 210 ) M 19 03026

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  FRoSTA sp. z o.o., Bydgoszcz (PL)

 ( 740 )  Sárközi Attila Zoltán, Esztergom

 ( 541 ) FRoSTA. Nincs trükk, nincs titok.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

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

 ( 210 ) M 19 03028

 ( 220 ) 2019.10.02.

 ( 731 )  Triász-Tömlő Kft, Felsőzsolca (HU)

 ( 541 ) PURFLEX
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 ( 511 )  17    Drótbetétes hajlékony műanyag tömlők; dróttal megerősített hajlékony műanyag tömlők; ipari tömlők

 műanyagból; fémspirál erősítésű poliuretán anyagú flexibilis tömlő.

 ( 210 ) M 19 03064

 ( 220 ) 2019.10.04.

 ( 731 )  Kosik Kristóf János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Gitárok.

 ( 210 ) M 19 03065

 ( 220 ) 2019.10.07.

 ( 731 )  Jámbor Ottilia Szilvia, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03081

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Glósz és Társa Profitcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.
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  41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés.

  42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; tudományos kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03082

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Dr. Földényi Rita Marianna, Budapest (HU)

 ( 541 ) Múzsa

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstolással kapcsolatos szolgáltatások;

bűvészelőadások, show-k bemutatása; ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez;

cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; díjátadók vendégül látása (szervezés); diszkók

szolgáltatásai; egzotikus tánc szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

táncbemutatók; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei koncertek; előadóművészek szolgáltatásai;

fesztiválok szervezése; kabaré, karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatási; koncert

szolgáltatások; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális szolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások;

partiszervezés; szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; színpadi show-k szervezése;

szórakoztatás; szórakoztató klubok szolgáltatásai; táncos rendezvények; zenei koncertek szervezése és

 lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenés szórakoztatás.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró (büfé)

szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások koktélbárok számára;

étel és ital catering bankettekre; étel- és italellátás; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

italszolgáltatás biztosítása; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; night club szolgáltatások

(ételszolgáltatás); pub szolgáltatás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások;

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03090

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Officium Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatátviteli berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adathálózatok;

adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek; hálózati szerverek;

helyi hálózatok; mobil adatberendezések; mobil adatközlő készülékek; modemek; számítógépes hálózati

szerverek; számítógépes hálózatok; számítógépes modemek; számítógépes szerverek; vezeték nélküli számítógép

perifériák; beviteli szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; állványok nyomtatókhoz;

fényképnyomtatók; lézernyomtatók; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatószerverek; színes nyomtatók; színes

tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató; fénymásolók; fénymásoló berendezések; multifunkcionális

nyomtatók [mfp]; szkennerek; adatkezelésre használt számítógépek; állványok számítógépes eszközöknek;

átalakítható laptopok; audio- és videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; audio, video

és digitális jelek irányítására használt számítógépes hardverek; autó navigációs számítógépek; fájlszerverek;

grafikus táblák, digitális rajztáblák; hordozható számítógépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek,

laptopok; internet szerverek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; nagyszámítógépek; noteszgépek,

 notebookok; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes rendszerek.

 20    Iratgyűjtő polcok [bútorok]; iratszekrények [bútorok]; ipari munkaasztalok; irattartó szekrények;

íróasztalok; íróasztalok és asztalok; irodafelszerelések [bútorok]; irodabútorok; irodai asztalok; irodai

forgószékek tervezéshez; irodai polcok; irodai székek; irodai térelválasztó paravánok [bútorok]; irodai

térelválasztók, paravánok [bútorok]; írógépasztalok; írópolcok; alakítható bútorok; álló asztalok; állószekrények;

állítható támlájú szék; állítható magasságú asztalok; állítható hordozható ülések; állványok, polcok; állványok,
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polcok mint fémbútorok; asztalok; asztalok [bútor]; asztalok fémből; beltéri bútorok; bolti bútorok; bolti polcok;

bútoregységek; bútorelemek; bútorelemek írószerek és papíráruk bemutatására; bútorelemek írott anyagok,

könyvek bemutatására; bútorelemek [készletben árusított] bútorok összeszerelésére; bútorok; bútorok ipari

használatra; bútorok irattárolási célokra; bútorok lakásokba, irodákba és kertekbe; bútorok számítógépekhez;

 bútorrészek.

 37    Adatkommunikációs hálózatok karbantartása és javítása; adathálózati berendezések telepítése, üzembe

helyezése; adatfeldolgozó készülékek hardvereinek javítása és karbantartása; elektronikus kommunikációs

hálózatok üzembe helyezése; elektronikus konferencia felszerelések és berendezések telepítése; irodák kábelezése

adatátvitelhez; kommunikációs berendezések karbantartása; számítógépek és számítógép perifériák telepítése,

javítása és karbantartása; számítógép telepítési szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások;

számítógép javítási szolgáltatások; számítógép javítás; számítógépek karbantartása; számítógépek karbantartása

és javítása; számítógépek telepítése, üzembe helyezése; számítógépek telepítése és javítása; számítógépek

telepítésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógépek üzembe helyezése és karbantartása;

számítógépes és telekommunikációs hardverek javítása és karbantartása; számítógépes hálózati és

számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hálózati és távközlési

hardverek frissítése; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes hálózatok üzembe helyezése,

telepítése; számítógépes hálózatokban és internet-hozzáféréshez használt hardverek telepítése és karbantartása;

számítógépes hardverek üzembe helyezése; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];

vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok üzembe helyezése; bútorok

 karbantartása; bútorok javítása; bútorjavítás; bútorasztalos munkák [javítás].

 ( 210 ) M 19 03092

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Officium Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OFFIKIT

 ( 511 ) 9    Adatátviteli berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre szolgáló készülékek; adathálózatok;

adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek; hálózati szerverek;

helyi hálózatok; mobil adatberendezések; mobil adatközlő készülékek; modemek; számítógépes hálózati

szerverek; számítógépes hálózatok; számítógépes modemek; számítógépes szerverek; vezeték nélküli számítógép

perifériák; beviteli szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; állványok nyomtatókhoz;

fényképnyomtatók; lézernyomtatók; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatószerverek; színes nyomtatók; színes

tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató; fénymásolók; fénymásoló berendezések; multifunkcionális

nyomtatók [mfp]; szkennerek; adatkezelésre használt számítógépek; állványok számítógépes eszközöknek;

átalakítható laptopok; audio- és videoanyagok jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; audio, video

és digitális jelek irányítására használt számítógépes hardverek; autó navigációs számítógépek; fájlszerverek;

grafikus táblák, digitális rajztáblák; hordozható számítógépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek,

laptopok; internet szerverek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; nagyszámítógépek; noteszgépek,

 notebookok; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes rendszerek.

 20    Iratgyűjtő polcok [bútorok]; iratszekrények [bútorok]; irattartó szekrények; íróasztalok; íróasztalok és

asztalok; irodabútorok; irodafelszerelések [bútorok]; irodai asztalok; irodai forgószékek tervezéshez; irodai

polcok; irodai székek; irodai térelválasztó paravánok [bútorok]; irodai térelválasztók, paravánok [bútorok];

írógépasztalok; írópolcok; alakítható bútorok; álló asztalok; állószekrények; átalakítható bútorok; állítható támlájú

szék; állítható magasságú asztalok; állványok, polcok; állványok, polcok mint fémbútorok; asztalok; asztalok

[bútor]; asztalok fémből; beltéri bútorok; bolti bútorok; bolti polcok; bútoregységek; bútorelemek; bútorelemek

írószerek és papíráruk bemutatására; bútorelemek írott anyagok, könyvek bemutatására; bútorelemek [készletben

árusított] bútorok összeszerelésére; bútorok; bútorok ipari használatra; bútorok irattárolási célokra; bútorok

 lakásokba, irodákba és kertekbe; bútorok számítógépekhez; bútorrészek.
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 37    Adatkommunikációs hálózatok karbantartása és javítása; adathálózati berendezések telepítése, üzembe

helyezése; adatfeldolgozó készülékek hardvereinek javítása és karbantartása; elektronikus kommunikációs

hálózatok üzembe helyezése; elektronikus konferencia felszerelések és berendezések telepítése; irodák kábelezése

adatátvitelhez; kommunikációs berendezések karbantartása; számítógépek és számítógép perifériák telepítése,

javítása és karbantartása; számítógép telepítési szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások;

számítógép javítási szolgáltatások; számítógép javítás; számítógépek karbantartása; számítógépek karbantartása

és javítása; számítógépek telepítése és javítása; számítógépek telepítése, üzembe helyezése; számítógépek

telepítésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógépek üzembe helyezése és karbantartása;

számítógépes és telekommunikációs hardverek javítása és karbantartása; számítógépes hálózati és

számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hálózati és távközlési

hardverek frissítése; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes hálózatok üzembe helyezése,

telepítése; számítógépes hálózatokban és internet-hozzáféréshez használt hardverek telepítése és karbantartása;

számítógépes hardverek üzembe helyezése; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];

vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok üzembe helyezése; bútorok

 karbantartása; bútorok javítása; bútorjavítás; bútorasztalos munkák [javítás].

 ( 210 ) M 19 03095

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Gyula-Kiss Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kleszó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 03096

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Gyula-Kiss Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kleszó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 03116

 ( 220 ) 2019.10.09.

 ( 731 )  TVC Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus és 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;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs
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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 terméknépszerüsítő 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 számitógépes 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; televíziómüsorok 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;

újságelöfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális 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,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások
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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 ada tok 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 weboldalákként

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; franchiseoknak 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 reklámvagy

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;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások
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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 megvalósíthatóság 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 videó 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; videó- 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-vevöre 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

nélküli hálózatokon keresztül; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő

antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása [kommunikációhoz];
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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-vevö 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; videojelközvetítö készülékek kölcsönzése; műsorközlő

berendezések biztosítása külsőhelyszínekre; üzenetkézbesítö 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 weboldalákhoz

[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; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés
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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; számitógépes

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 weboldalákhoz 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; weboldalákhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; mp3

weboldalákhoz 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;

műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenetés képtovábbítás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3072



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

átviteletelekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokonkeresztül; 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, weboldalákhoz 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 csevegöszobák és

szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre; online csevegöszobák 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 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;
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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 videó 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; telefon- és 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 számitógépes 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 szolgáltatásök 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 számitógépes 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 nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus

hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta

szolgáltatások adat- és hangátvitelre; elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével
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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;

idöosztás 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;vonline 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;televízióképernyön 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;

hivásrögzítésiszolgáltatások; közösségi hálózatok csevegöszoba 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; levegő-föld 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 videó text 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
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szolgáltatások; videotelefon szolgáltatások; videokonferenciaszolgáltatások biztosítása; videotex szolgáltatások;

webcasting szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videoközvetítés; videohálózatok zártláncú

televízióhoz; videohálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videohálózatok felügyeleti, örzö-védö

szolgáltatásokhoz; video-telekonferenciák; virtuális csevegöszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz;távközlési

vonalak bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes

 adatbázisokhoz.

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; 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]; film-

vagy 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

rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon;

műsoros videoszalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3076



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]; audioszalagok [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 készítésé; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3077



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; televíziós 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 weboldalákról; 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-, videó-, 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

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;
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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; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó 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-, videó- 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 03121

 ( 220 ) 2019.10.09.

 ( 731 )  Brassó Kamilla, Budapest (HU)

 Hegedűs Zoltán, Aszód (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek;

díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok,

felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák;

fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok;
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kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk);

kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők;

melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat

gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik;

strandruhák; szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

 vízhatlan ruházat; zoknik; övek (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruházat).

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információsügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és

készítés; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

szolgáltatások; kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők,

kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat);

díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok,

felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák;

fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok;

kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk);

kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők;

melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat

gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik;

strandruhák; szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

 vízhatlan ruházat; zoknik; övek (ruházat).

 ( 210 ) M 19 03130

 ( 220 ) 2019.10.10.

 ( 731 )  Reign Beverage Company LLC, Los Angeles, California (US)

 ( 300 )  18052259 2019.04.16. EU

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REIGN

 ( 511 )   32    Energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes italok; fitness italok; teljesítménynövelő italok.

 ( 210 ) M 19 03141

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Atlanticone Incorporated Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek: alsónadrágok, rövid alsónadrágok, alsóneműk, bodyk, bugyik, csuklyák, kapucnik,

dzsekik, dzsömper ruhák, dzsörzék, elasztikus (sztreccs) nadrágok, felsőkabátok, felöltők, felsőruházat,

fürdőnadrágok, úszónadrágok, harisnyák, harisnya nadrágok, hosszúnadrágok, ingek, ingmellek (csipkés),
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készruhák, kesztyű, kezeslábas, kombinék, kosztümök, kötöttáruk, mellények, melltartók, muffok, karmantyúk,

műbőr ruházat, női ruhák, övek, parkák, pólók, ruhaneműk, sálak, strandruhák, szoknyák, szőrmebéléses kabátok,

szőrmék, szvetterek, tornaruházat, zoknik, kalapáruk: kalapok, sálak, lábbelik: fürdőpapucsok, magasszárú cipők,

 fűzős bakancsok, papucsok, sport lábbelik, strandlábbelik, szandálok, tornacipők.

  35    Reklámozás, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03142

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Distributionone Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

  18    Táskák (beleértve a kozmetikai, atlétikai, estélyi táskák), tárcák, bőráruk.

 25    Atlétikai trikók, csuklyák, kapucnik, dzsekik, dzsörzék, elasztikus (sztreccs) nadrágok, felsőkabátok,

felöltők, fürdőnadrágok, úszónadrágok, harisnyák, harisnyanadrágok, hosszúnadrágok, ingek, kabátok, készruhák,

kesztyűk (ruházat), kötöttáruk, mellények, műbőr ruházat, női ruhák, övek (ruházat), parkák, pólók, poncsók,

ruhaneműk, sálak, szvetterek, zoknik, kalapáruk: sapkák, kalapok, lábbelik: cipők, papucsok, tornacipők,

 fürdőpapucsok.

  35    Reklámozás, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03197

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  Karma Modell Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rácz és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Garbhadípa

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching [tréning]; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

 konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03198

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Komposzt, trágyák, műtrágyák.

  29    Hús, baromfihús; húskivonatok; tojások.

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok

 állatoknak.

 ( 210 ) M 19 03200

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  MADECO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc, Békéscsaba

  ( 546 )
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 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

 ( 210 ) M 19 03201

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  MADECO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

 ( 210 ) M 19 03202

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  MADECO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc, Békéscsaba

  ( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

 ( 210 ) M 19 03203

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  MADECO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Ferenc, Békéscsaba

 ( 541 ) MADECO - Mindig Ízlik

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

 ( 210 ) M 19 03209

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, knowhow átadása, konferenciák szervezése és

lebonyolítása, mentorálás, online, nem letölthető videók biztosítása, oktatás biztosítása, oktatási vizsgáztatás,

 pályaválasztási tanácsadás, oktatási információs szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03210

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, knowhow átadása, konferenciák szervezése és
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lebonyolítása, mentorálás, online, nem letölthető videók biztosítása, oktatás biztosítása, oktatási vizsgáztatás,

 pályaválasztási tanácsadás, oktatási információs szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03212

 ( 220 ) 2019.10.17.

 ( 731 )  PREMIUM SPORT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kató Zoltán, Budapest

 ( 541 ) #coatrevolution

 ( 511 )  25    Csuklyák, kapucnik [ruházat]; esőálló ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat;

hőszigetelt ruházat; időjárásálló ruházat; kisgyermek ruházat; vízhatlan, vízálló ruházat; vízhatlan ruházati

cikkek; vízhatlan ruházat; szélálló ruházat; szabadidős ruházat; szabadidő ruházat; ruházat sportoláshoz;

hódeszkás ruhák; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; lányka felsőruházat; lányka ruhák; felsőruházat; férfi

felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat; időjárásálló felsőruházat; női felsőruházat; vízhatlan

felsőruházat; női ruhák; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; snowboard dzsekik, kabátok; vízhatlan dzsekik; zakók, dzsekik;

 ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; kabátok nőknek; hosszú kabátok; férfi kabátok.

 ( 210 ) M 19 03213

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Dr. Katona Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök, pongyolák;

harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok

(2); ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jodhpur nadrágok,

lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák;

kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények;

melltartók; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat];

papucsok; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapkák;

sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy

szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses

kabátok; szövetkabátok, felöltők; teddyk [alsónemű]; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; zoknik.

 ( 210 ) M 19 03215

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  Bimbó Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Borok házhozszállítása; étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok
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 kézbesítése; készételek és italok házhozszállítása; pizza kiszállítás; szeszesitalok házhozszállítása.

 43    Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering

bankettekre; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali

fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátóipar;

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú étkeztetési

 szolgáltatások; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára.

 ( 210 ) M 19 03216

 ( 220 ) 2019.10.17.

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

 ( 541 ) REPACOOL

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    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 03217

 ( 220 ) 2019.10.17.

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

 ( 541 ) REPADUO

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    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 03218

 ( 220 ) 2019.10.17.

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

 ( 541 ) REPAHELP

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    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 03243

 ( 220 ) 2019.10.18.

 ( 731 )  Hungarian Human Rights Foundation / Magyar Emberi Jogok Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajdi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ReConnect Transylvania

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 03257

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Balatonfüredi gasztrofesztivál szervezése, lebonyolítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03272

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03273

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03275

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03276

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03277

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03278

 ( 220 ) 2019.10.24.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 19 03280

 ( 220 ) 2019.10.21.

 ( 731 )  Donert Richárd, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszok, cirkuszi előadások, szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában, cirkuszi elemeket

 alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03286

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  Seregi Andrea, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Állatidomítás, kiképzés, élő előadások bemutatása.

 44    Állatápolási szolgáltatások, állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatás, aromaterápiás

 szolgáltatás, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 03293

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 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;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3086



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];

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
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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;

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
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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;

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
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(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

[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
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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

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
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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

(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
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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;

felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák;

festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos);

fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító-

és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra; forgatható 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
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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

[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
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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,

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;
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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];

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;
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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

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; 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
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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

 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;
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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;

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
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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 03324

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  Terra NPS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok]; palackozott víz; szénsavas víz; szénsavmentes víz; vizek

 [italok].

 ( 210 ) M 19 03325

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  Terra NPS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OONLY - TISZTÁN VÍZ

 ( 511 )  32    Ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok]; palackozott víz; szénsavas víz; szénsavmentes víz; vizek

 [italok].

 ( 210 ) M 19 03330
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 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Nagy Tibor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához,

 kartondobozok, nyomtatványok, szalagok gépekhez papírból.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység és szolgáltatások; online hirdetési

 tevékenységek; teleshop műsorok gyártása; vásárlási megrendelések ügyintézése; webáruházak üzemeltetése.

 ( 210 ) M 19 03331

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Horváth Csaba, Gyál (HU)

 Koszta Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Bőr-, szem- és körömápoló készítmények; kozmetikai, szépségápolási és testápolási készítmények.

 41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás, képzés; képzési rendezvények, bemutatók szervezése, lebonyolítása

 kozmetika és szépségápolás területén; online oktatások.

 ( 210 ) M 19 03334

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

 ( 210 ) M 19 03335

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  BOIRON, Messimy (FR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) HOMEOX NEO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 19 03336

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Dalmand Zrt. 20%, Dalmand (HU)

 Bonafarm-Bábolna Kft. 20%, Nagyigmánd (HU)

 Agroprodukt Zrt. 20%, Pápa (HU)

 Bóly Zrt. 20%, Bóly (HU)

 Fiorács Kft. 20%, Ács (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek 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).

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

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

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

 ( 210 ) M 19 03338

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  FERRO Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Biztonsági szerelvények vízkészülékekhez és vízvezetékekhez; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez;

csaptelep alkatrészek; csőrendszerek; elektromos fűtőberendezések; fürdőkádak; fürdőszobai melegítők;

fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba szerelvények; fűtésszabályozó termosztátok; fűtőberendezések;

víz fűtőberendezések; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; gázszerelvények, úgymint gömbcsapok gázra,

gáz y-szűrő, gáz flexibilis bekötőcső; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések

részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; kádak ülőfürdőkhöz; keringető szivattyúk; kerti öntözéstechnikai szerelvények;

keverő csaptelepek vízvezetékekhez; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; mérőszerelvények; mosogatók;

napkollektor rendszerek; nyomás alatti víztartályok; osztó-gyűjtők, osztószekrények; radiátorok; radiátorfedelek,

radiátortetők; elektromos radiátorok; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; radiátor kiegészítők, úgy mint

fűtőpatron, termosztát, szerelési készletek, légtelenítők, radiátor szelepek, termosztátos radiátor szelepek,

alkatrészek; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szaniteráru; szifonok; szivattyúk; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; világító berendezések és készülékek; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;

 vízmelegítők [készülékek]; vízszerelvények; wc-ülőkék; zuhanyok; zuhanytálcák.

 ( 210 ) M 19 03353

 ( 220 ) 2019.11.01.

 ( 731 )  Bezzeg József, Pápa (HU)

 ( 541 ) Hasik Hotel

 ( 511 )  43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodai férőhely

 foglalás; szállodai éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03367

 ( 220 ) 2019.11.04.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen

 ( 541 ) ZALTRAMOL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti

 készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 19 03368

 ( 220 ) 2019.11.04.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), gyakorlati képzés (szemléltetés), know-how átadása

(képzés), oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, orvosi ellátás, orvosi szolgáltatások,

 távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03369

 ( 220 ) 2019.11.04.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT. Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), gyakorlati képzés (szemléltetés), know-how átadása

(képzés), oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, orvosi ellátás, orvosi szolgáltatások,

 távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03373

 ( 220 ) 2019.11.05.

 ( 731 )  Kasza József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Édességek; táblás édességek, édesség szeletek, csokoládé édességek; csokoládéval bevont édességek;

édességek (cukorkák], csokoládés szeletek; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös

töltéssel; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; édességszeletek

fogyasztásra kész kakaó és kakaó alapú italok földimogyorós édességek; fudge [csokoládés édesség]; gyümölcs

ízesítésű édességek; kakaó; kakaópor; kakaókeverékek; kakaós termékek; kakaóitalok; kakaót tartalmazó

élelmiszerek [fő összetevőként]; mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek;

trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -édesség, amelyek megfelelnek az oltalom alá eső 'Pantforte di Siena'

 földrajzi jelzés paramétereinek].

 ( 210 ) M 19 03377

 ( 220 ) 2019.11.05.

 ( 731 )  Weishaupt Hőtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Lőrincz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Zellerin Mátyás díj

 ( 511 )   37    Konzultáció konstrukciókról; kazánok tisztítása és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása.

 41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók

rendezése; előadások szervezése és lebonyolítása; szakmai konferenciák szervezése; szakmai díjak valamint azzal

 összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03404

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Budapestinside Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BoHotels

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03426

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  fiREG.hu Kft., Fertőszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 210 ) M 19 03427

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Vécsei András, Csókakő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 citromlé étkezési használatra; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből].

  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, mártások és egyéb fűszerek.

 ( 210 ) M 19 03463

 ( 220 ) 2019.11.13.

 ( 731 )  Peti Nárcisz E.V., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdan Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ChiliCord EbDesign

 ( 511 )  18    Nyakörvek állatoknak; nyakörvek házi kedvenceknek; hámok állatoknak; pórázok kisállatoknak; pórázok,

 szíjak állatok számára.

 35    Kedvtelésből tartott kisállatoknak szánt termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online

 rendelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03464

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Kószó Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; akkumulátorokhoz kapcsolódó

kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban; informatikai

 berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 37    Számítógépes hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 telefon javítás.

 ( 210 ) M 19 03475

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  PiggyBanx Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kozma András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PiggyBanx

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 03478

 ( 220 ) 2019.11.15.

 ( 731 )  Reinhofer Balázs, Sopronkövesd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; fűrészekkel,

fűrészgépekkel és tartozékaival kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szogáltatások.

 41    Online szórakoztatás; online, nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak

 biztosítása; online oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 19 03479

 ( 220 ) 2019.11.15.

 ( 731 )  OTTHON ÜZLETHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Jaba

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

 egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; 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).

 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.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

 ( 210 ) M 19 03484

 ( 220 ) 2019.11.16.

 ( 731 )  Csizmadia Kitti, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; szépészeti szolgáltatások, különösen

 szempillák terén.
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 ( 210 ) M 19 03488

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Garamvári Szőlőbirtok Vinárium Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Társas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Fehérbor; rozé borok; habzóbor, pezsgő; vörösbor; alkoholos borok; csendes borok; desszertborok;

 eredet-megjelöléssel védett borok; habzó szőlőbor; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; szőlőbor.

 ( 210 ) M 19 03494

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) klimAkustik

 ( 511 )  6    Árnyékolók fémből [kültéri]; fém árnyékolók; kültéri fém árnyékolók.

  17    Hangszigetelő struktúrák [hangszigetelés]; hangszigetelés épületekhez.

 ( 210 ) M 19 03496

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) CLASTELLOS

 ( 511 ) 5    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 03499

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) ROXTAR

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

5    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; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 19 03501

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  Maurer Zsuzsanna Magdolna, Ballószög (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és
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lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása, online oktatás.

 ( 210 ) M 19 03502

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  LSF Multimédia Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelem, online piac, áruk bemutatása, az áruk adás-vételére, ár-összehasonlító

 szolgáltatások, árubemutatók előkészítése, reklámozása és megtartása.

 38    Távközlés, kommunikáció online blogokon keresztül, fórumok, közösségi hálózatok fórumai [chat szobák],

 számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés,

információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások, internetes weboldalak

 összegyűjtése.

 ( 210 ) M 19 03503

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  Peppy Trade Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Eldobható papírtermékek, WC papír, szalvéta, higiéniai papír kéztörlők, papírtermékek; papírból, kartonból

 vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.

 21    Kozmetikai és piperecikkek, papírtörlő adagolók, adagolók WC-papír tárolására, eszközök, edények és

 tartályok háztartási és konyhai célokra.

 ( 210 ) M 19 03508

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OC Pénzügyek

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 03545

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Sága Ahogy én szeretem

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.

 30    Tésztafélék; tésztaételek; péksütemények; szendvicsek; gabona, kukorica, rizs alapú snack termékek;
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 sütemények; saláták; szószok; öntetek; dresszingek.

  35    Élelmiszerekkel és italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és marketing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03547

 ( 220 ) 2019.11.22.

 ( 731 ) ORIANA International Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Oriana

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez; számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez; számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására; számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére; magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 03553

 ( 220 ) 2019.11.25.

 ( 731 )  Daylon Hungary Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Escala Hotel & Suites

 ( 511 )  43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodai éttermi

szolgáltatások; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; szállásfoglalás; átmeneti

szállások kiadása; elszállásolási szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; ideiglenes

 szállásbiztosítás; szállodai szállásbiztosítás; szobák bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként.

 ( 210 ) M 19 03560

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Molnár Gábor Éva, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Kommunikáció online blogokon keresztül.

 44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdálkodási szolgáltatások, kertészet, kertészkedés,

parkosítás, tájtervezés, kertészet és kertészeti szolgáltatások, kertgondozás, kertészeti tanácsadás, gyepgondozási

 szolgáltatás, gyeptervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 03561

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Molnár Gábor Éva, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, vízgazdasági termények; kertészeti és erdészeti termékek; magok, hagymák, csírák

 növénytermesztéshez.

  42    Természettudományi szolgáltatások; földtudományi szolgáltatások, talajjavítás.

 ( 210 ) M 19 03619

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  TubeShop Kft., Solymár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Nyomtatott pólók; pólóingek; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú

pulóverek, pólók [garbó]; kapucnis pulóverek; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

környakas pulóverek; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; polár pulóverek;

 pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; v-nyakú pulóverek.

  40    Pólóhímzési szolgáltatások; pólónyomás, pólónyomtatás.

A rovat 152 darab közlést tartalmaz.
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