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Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 230.976
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02568
( 220 ) 2019.08.21.
( 732 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) HEMIPRODUKT
( 511 ) 2

Alapozók, primerek; festékekhez bevonóanyagok; fafestékek; festékek és lemosók; festékhígítók; hígítók

lakkokhoz; lakkok; színezőanyagok; tűzálló festékek; zománcok festéshez; zománcok lakkok; rozsdagátló és
fakonverzáló anyagok.
35

Alapozók, primerek, festékekhez bevonóanyagok, fafestékek festékek és lemosok, festékhígítók, hígítók

lakkokhoz, lakkok, színezőanyagok, tűzálló festékek, zománcok festéshez, zománcok lakkok, rozsdagátló és
fakonverzáló anyagok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok
szervezése és lebonyolítása; internetes kereskedelem saját termékek és harmadik személyek által gyártott
festékek, zománcok, színezőanyagok és alapozók termékek vonatkozásában.
( 111 ) 230.980
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02574
( 220 ) 2019.08.21.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SUNLICHT
( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek; fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; tányérok mosogatására
szolgáló készítmények; szappan; kézmosó szerek; készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők
takarításhoz és fényesítéshez.
( 111 ) 230.983
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02573
( 220 ) 2019.08.21.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SUN
( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek; fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; tányérok mosogatására
szolgáló készítmények; szappan; kézmosó szerek; készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők
takarításhoz és fényesítéshez.
( 111 ) 230.985
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02569
( 220 ) 2019.08.21.
( 732 ) Földi Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 541 ) ZERO INCIDENTS
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Finanszírozási szolgáltatások; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlan hasznosítása; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés.
41

Nevelés; szakmai képzések, könyvkiadás; építőipari anyaggyártó és kereskedelmi cégek, építőipari tervezői,

festékipari gyártó és kereskedelmi cégek bemutatása és ezzel kapcsolatos könyvkiadás; munkavédelmi és
biztonságtechnikai szakterületek oktatása; vállalkozások szakmai képzése; alkotóműhelyek szervezése és
lebonyolítása, képzések; konferenciák szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 230.986
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02572
( 220 ) 2019.08.21.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CORAL
( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek: fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; tányérok mosogatására
szolgáló készítmények; szappan; kézmosó szerek; készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők
takarításhoz és fényesítéshez; szövetkondicionáló készítmények, textillágyítók; folteltávolító, folttisztító
készítmények; textíliák színének élénkítésére szolgáló szappanok; készítmények ruházati cikkek és textilek
kézimosásához; keményítő mosodai, mosási célokra.
( 111 ) 230.987
( 151 ) 2020.03.12.
( 210 ) M 19 02587
( 220 ) 2019.08.26.
( 732 ) Lakatos László Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LACATOS
( 511 ) 25

Pólók; ingek; hímzett ruhadarabok; öltönyök; rövid ujjú ingek; felsőruházat; készruhák; mellények;

fürdőköpenyek; fürdőköntösök; fürdőruhák; úszódresszek; hálóköntösök; pongyolák; hosszúnadrágok; kabátok;
dzsekik; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; műbőr ruházat; nyakkendők; sálak; overallok, munkaruhák;
övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; ruházati cikkek; sapkák;
strandruházat; szövetkabátok; felöltők; trikók; bőrruházat; esőruhák; kötények [ruházat; overallok; munkaruhák].
35

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámfilmek

készítése; termékminták, áruminták terjesztése; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; marketing
szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; szabadtéri reklámozás hirdetés; telemarketing szolgáltatások.
( 111 ) 231.032
( 151 ) 2020.03.25.
( 210 ) M 19 01448
( 220 ) 2019.05.06.
( 732 ) DOX TV Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)
( 740 ) Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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
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 promóciós 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 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; televízió-műsorok 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; újság-előfizetések; előfizetés információs médiacsomagra;
előfizetés tv csatornára; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audiovizuális
bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; médiaés reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési
rovatok készítése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
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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 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); kereskedelmivagy 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/modellközvetítés 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
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adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások televízió

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

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés
segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális
képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése
elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek
kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy video közvetítés
távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet
is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;
elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;
kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós
műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;
elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós
sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi
információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása
televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés
interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program
sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az
interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval
kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási
szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal
kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív
távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését
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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; jeldekóderek
bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése, bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió adókészülékek
kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs berendezések
bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása; kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;
kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása,
kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;
rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; frekvenciaátalakítók
kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése; rádióberendezések kölcsönzése;
rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; távközlési
felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési vonalak bérbeadása;
távközlési készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök
kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére
szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása
külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli
berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete;
globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];hozzáférési idő értékesítése
számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; műsorok adása
kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok
átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel; számítógépes
adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció elektromágneses hullámok
segítségével; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép
terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon
keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógépes terminálok
útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi
kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció;
televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció globális
számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; rádiófrekvenciás
kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció távirat útján;
elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs szolgáltatások;
számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs szolgáltatások;
kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;
műholdas kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére;
kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus
átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez; kommunikációs szolgáltatások
információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus eszközökkel;
kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; kommunikációs szolgáltatások elektronikus
adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások
videokonferenciákhoz; mobiltelefon kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen
M1235

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 10. szám, 2020.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép felhasználók között; nemzetközi adatátvitel; mobil

kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele;
kábeltelevíziós felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hírügynökségek;
hírügynökségek [kommunikáció]; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések
biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció biztosítása; kommunikáció biztosítása
televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez
való használói hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található
számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; webloghozzáférés biztosítása; elektronikus
kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és
elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés
biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói
hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés
biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális
számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából;
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; internet hozzáférés biztosítása;
központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása
távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és
internethez való hozzáférés biztosítása; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;
digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való
hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül;
távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása;
internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; mp3
weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes
hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz;
távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az internethez; távközlési
hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és internetes adatbázisokkal; több felhasználós
vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös felhasználású hozzáférés globális
számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és terjesztéséhez;
telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online szolgáltatások,
nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz;
távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus
eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások
biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása;
online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások;
képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ
adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű
számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal
elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal;
interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus
továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel
elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működő
elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy
audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és
munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk
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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;
üzenet- és képtovábbítás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító
szolgáltatások; üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás
telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és
faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok
továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített
adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk
átvitele telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából
telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;
látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon
keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások
továbbítása; videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk
továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás
hálózatokon keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; video on-demand
szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok
fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz;
távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása,
közvetítése műholdon keresztül; videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok
biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay
kapcsolati szolgáltatások biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és
bérbeadása; kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő
kommunikációs lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs
lehetőségek biztosítása rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális
adatcseréhez; kommunikációs eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs
lehetőségek biztosítása rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák
felhasználásával; kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak
biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép felhasználók között; rádióvétel és
rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához
számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő
üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti
üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;
csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós
műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső
helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos
információnyújtás; elektronikus kommunikációs kapcsolatok biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához
való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;
telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges
eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam
telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs eszközök biztosítása oktatási célokra; távközlési eszközök,
berendezések biztosítása; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása;
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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; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós
és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádiótelefonos
kommunikációs szolgáltatások; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; üzenetváltás számítógépes átvitellel;
elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számítógépes hálózaton
keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas
televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs
berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;
biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök
segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetküldés számítógépes hálózatokon
keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;
internetes video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok
terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefonés mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos
hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; táviratos távközlési
szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes
telekommunikáció; távközlési számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon
keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú
telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; távközlési
szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés
biztosításához; távközlési szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési szolgáltatások
adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési szolgáltatások
betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen isdn szolgáltatások; telekommunikációs
szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen
kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai
hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai szolgáltatások;
telematikai kommunikáció számítógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető
telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel;
telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós
műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs rendszerek
üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil kommunikációs
rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok működtetése;
műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses tv szolgáltatás (fizetős
tv) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; audio
kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli
szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli
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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 kapcsolatos elektronikus kommunikációs
szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások;
elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus
rendelésátvitel; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési
szolgáltatások; pay-per-view [ppv] televíziós adás; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése
[narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő távirati
szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és
kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és
vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; időosztás szolgáltatások kommunikációs
készülékekhez; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon
vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli
szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs
szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil
telekommunikációs hálózati szolgáltatások; értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások;
rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;
hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati
konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videokonferencia szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások;
online kommunikációs szolgáltatások; online üzenetküldési szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások;
pbX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető
adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri
rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok
továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs
eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső szolgáltatások; információátviteli szolgáltatások digitális
hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail; hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti
adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési
hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;
televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videoüzenet szolgáltatások; videoátviteli
szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és adatátviteli szolgáltatások; internet
hozzáférési szolgáltatások; globális számítógépes hálózat hozzáférési szolgáltatások; elektronikus levél továbbító
szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő szolgáltatások; számítógépes kommunikációs
szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógépes telefonálás;
számítógépes továbbítási szolgáltatások; számítógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások
rádió, telefon, távíró segítségével; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;
rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs
szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videokonferencia szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos
műholdas műsorszórási szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; sporteseményekkel
kapcsolatos műholdas műsorszórás; biztonságos e-mail szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és képátviteli
szolgáltatások; közvetlen elektronikus üzenetközvetítő szolgáltatások; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások;
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online üzenetküldő szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások; hívásrögzítési szolgáltatások; közösségi

hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; hangüzenet tárolási szolgáltatások; szélessávú és keskenysávú
rádióközlési szolgáltatások; szélessávú rádiós kommunikációs szolgáltatások; telefonos hangüzenet küldés;
telefonos üzenetküldő szolgáltatások; telefonos személyhívó szolgáltatások; távírószalagos szolgáltatások;
távírószalagos szolgáltatások; levegőföld távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások pénzügyi
intézmények között; távközlési szolgáltatások számítógépes hálózatok között; telekommunikációs gateway
szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; telex szolgáltatások; telematikai kommunikációs
szolgáltatások; teletext szolgáltatások; televizuális kommunikációs szolgáltatások; interaktív video text
szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési útválasztás és csomópont
szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
[beszélgetésterelés és összeköttetés]; videotelefon szolgáltatások; videokommunikációs szolgáltatások;
videotelefon szolgáltatások; videokonferenciaszolgáltatások biztosítása; videotex szolgáltatások; webcasting
szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videoközvetítés; videohálózatok zártláncú televízióhoz;
videohálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videohálózatok felügyeleti, őrző-védő szolgáltatásokhoz;
video-telekonferenciák; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; távközlési vonalak
bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz.
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Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilmforgalmazás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás];videókhoz
kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus
kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas
televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi
előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;
dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási
helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;
zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel
kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus
magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok
megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;
könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;
újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások;
kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;
globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói
szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek
bérbeadása; mozifilmberendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek
kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;
hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése;
audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása,
kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok
kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; cd lemezek kölcsönzése; rádió- és
televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; filmvagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó
mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések
bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok
bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, cd-lemezek
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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;
hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;
hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése;
videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák
kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok, videokazetták és videogramok
kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése;
animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma
előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;
rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés
szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek
prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi
produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei
előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád
műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és
berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal
kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások
nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása;
filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési
funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói
szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási
anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai
adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;
elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;
dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;
televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon
keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi
sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási
célú fesztiválok rendezése; képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák
rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú
kiállítások szervezése és rendezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;
kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi
előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;
mozifilmek közvetítése; televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;
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videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;
dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése
mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,
tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő
színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok
készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;
szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;
rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok
gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók
készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási
célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;
élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási
filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése
hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és
-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;
rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;
animációs mozis videoklipek gyártása; élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra
állítása; színházi előadások; korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; oktatási
célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges effektek készítése
filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; televíziós speciális effektek készítése; színpadi show-k
rendezése; show-k és filmek készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése;
televízió és rádió programok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények megrendezése;
sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények rendezése
televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; televíziós show-műsor
készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; élő televízióműsorok készítése
oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; telvíziós tartalmak készítése; televíziós szórakoztató műsorok
készítése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett
videofilmek elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése
táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése
zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós
műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és
zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós
műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videoszalagok
gyártása; videofilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató
műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok
gyártása; videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók
készítése; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videoszalagok gyártása
videolemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati
használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;
mozifilmek vetítése technikai célokra; víziparkok üzemeltetése; Általános műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok
lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang- vagy videostúdiók biztosítása; uszodai létesítmények;
baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene
szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakon [nem
letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő
show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek
biztosítása; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk,
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nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádióműsor
összeállítása [ütemezés]; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése;
színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése;
mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió
szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, video-, és
televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és
filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló
mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós
műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;
művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal
kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti
menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;
hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;
fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése;
rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];
szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos
szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető
szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal
kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];
zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus
kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási
szolgáltatások; video- és audiofelvételek kölcsönzése; video kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi
szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);
szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;
hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; szórakoztató anyagok
készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési
szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és
videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése; audio-, film- , video- és televíziós
felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások
filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;
stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési
szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs
szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,
videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;
zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó
vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások,videoszalagok
kölcsönzése; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; kábeltelevízión keresztül
biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;
szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté
területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások
koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási
szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;
eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.
( 111 ) 231.371
( 151 ) 2020.05.06.
( 210 ) M 19 03500
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( 220 ) 2019.11.19.
( 732 ) Kis-Fleischmann Attila Zsolt, Budapest (HU)
Kis-Fleischmann Éva, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Raktározás, raktár bérbeadása, raktárak bérbeadása, raktárhely bérbeadása, raktározási információk,

raktározási szolgáltatás, raktározási létesítmények bérbeadása, raktározás, tárolás, elhelyezési szolgáltatás
raktárakban.
( 111 ) 231.375
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 02996
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Beszédes Tiborné, Budapest (HU)
( 541 ) Kárpát-medencei zenei központ TARHOS Nonprofit KFt.
( 511 ) 35

Reklámozás.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

43

Vendéglátás.

( 111 ) 231.376
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 02984
( 220 ) 2019.09.27.
( 732 ) Parokai Éva, Budapest (HU)
Mezei Tünde, Őrbottyán (HU)
( 740 ) Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
41

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

( 111 ) 231.377
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03111
( 220 ) 2019.10.07.
( 732 ) Telek Projekt Tanácsadó Kft., Csömör (HU)
( 541 ) KreatívLiget
M1244
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Képzés; oktatás; szórakozás.

( 111 ) 231.378
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03110
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) WESTPOINT IRODAHÁZ
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 231.379
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 02412
( 220 ) 2019.08.06.
( 732 ) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, eladási propaganda (mások számára); hirdetési felület

kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; üzleti információk; üzleti értékelések; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás.
36

Alkuszi, ügynöki tevékenység; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek,

ingatlan); pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás;
tőzsdeügynöki szolgáltatások; vagyonkezelés.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása;
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fényképészet;

fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása.
( 111 ) 231.380
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 02975
( 220 ) 2019.09.27.
( 732 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) LUJZA
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; snack bárok; bár

szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
ételek és italok elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások;
terembérlés találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.
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( 111 ) 231.381
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03385
( 220 ) 2019.11.06.
( 732 ) NAZARPYRAMID Kft., Nyúl (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Konyhai mosogatók; konyhai mosogatók edénymosóval; mosogató, mosdó egységek; mosogató, mosdó

egységek [nem bútorok]; mosogatók, mosdók.
( 111 ) 231.382
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03115
( 220 ) 2019.10.09.
( 732 ) ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)
Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)
( 740 ) Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Arnimax
( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápolószerek;

masszázs olajok; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; olajok kozmetikai használatra; gyógynövény alapú
kozmetikai készítmények; hajmosó-, hajápoló szerek; fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövény-kivonat

alapú krémek gyógyászati használatra; gyógynövény-kivonat alapú készítmények gyógyászati használatra; diétás
élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; ehető növényi rostok (nem táplálkozásra); diétás italok
gyógyászati használatra; drogok gyógyászati használatra; gyógyteák, gyógynövények; gyógynövény-kivonat
alapú fürdő-készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára; tapaszok, tinktúrák
gyógyászati használatra; vitaminkészítmények.
30

Tea, tea-alapú italok.

( 111 ) 231.383
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 02976
( 220 ) 2019.09.27.
( 732 ) Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) PANNA
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; snack bárok; bár

szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
ételek és italok elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások;
terembérlés találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.
( 111 ) 231.384
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03112
( 220 ) 2019.10.09.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BILERGIN
M1246
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Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 231.385
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03109
( 220 ) 2019.10.08.
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 541 ) WESTPOINT
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 231.386
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 02983
( 220 ) 2019.09.27.
( 732 ) Mezei Tünde, Őrbottyán (HU)
Parokai Éva, Budapest (HU)
( 740 ) Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
41

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

( 111 ) 231.387
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03125
( 220 ) 2019.10.10.
( 732 ) Filipovics Bianka, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Éva, Budapest
( 541 ) MALUNDA
( 511 ) 29

Amerikai mogyoróvaj; burgonyaszirom; dzsemek; fehérje emberi fogyasztásra; gyümölcspép; hummusz

(csicseriborsókrém); kókuszolaj; lekvár; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési;
paradicsompüré; repceolaj, étkezési; szarvasgomba, tartósított; szárított zöldségek; szezámolaj; tahini
(szezámmagkrém).
30

Aprósütemények; bonbonok (cukorkák); chips (gabonakészítmény); csokoládé; ecet; fűszerek, ízesítők;

gyömbér (fűszer); halva (édességféle); kekszek; ketchup (szósz); liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari
termékek; méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; paradicsomszósz; pástétomok; rágógumi, nem
gyógyászati használatra; rizs; salátaöntetek; sós kekszek; sütemények; szendvicsek; szószok (ízesítőszerek,
fűszeres mártások); tea; tea alapú italok; tésztafélék; zabalapú ételek.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes);

mandulatej; mandulatej (ital); paradicsomlevek (italok); sörök; szörpök italokhoz; zöldséglevek (italok).
M1247
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( 111 ) 231.388
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03255
( 220 ) 2019.10.22.
( 732 ) Kovács Gábor, Vásárosnamény (HU)
( 740 ) Dr. Dobos Zoltán Gábor, Nyíregyháza
( 546 )

( 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; hamburgerek.
43

Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások.

( 111 ) 231.389
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03129
( 220 ) 2019.10.10.
( 732 ) Tarlósi Károly, Siófok (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; élő előadások bemutatása;

coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés];
mentorálás; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek publikálása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 231.390
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03123
( 220 ) 2019.10.10.
( 732 ) Szabó Attila, Budapest (HU)
( 541 ) HUMINAL
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; búzacsíra étrend-kiegészítők;
folyékony étrend-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;
étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;
étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek formájában.
( 111 ) 231.391
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03531
( 220 ) 2019.11.21.
( 732 ) Aranyalma Családi Napközi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Oviverzum
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 231.392
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03386
( 220 ) 2019.11.06.
( 732 ) Kertész-Farkas Anikó, Paks (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adathordozók; applikációs szoftver; elektronikus adathordozók; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos

oktatási szoftverek; oktatási szoftverek; szoftverek.
41

A francia nyelv tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; blogírási szolgáltatások; elektronikus

kiadványok megjelentetése; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiadványok
megjelentetése; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvkiadás; nyelvoktatás, nyelvtanítás;
nyelvtanfolyamok; nyelvtanfolyamok biztosítása; nyelvtanfolyamok szervezése; oktatás, tanítás; oktatási
szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához; online képzés, tanítás és oktatás biztosítása; online képzések
biztosítása; online kiadványok megjelentetése; online nyelvoktatás biztosítása, szervezése; online
nyelvtanfolyamok biztosítása, szervezése; tanulmányi utak szervezése és lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák
lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;
workshopok és szemináriumok rendezése.
( 111 ) 231.393
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03396
( 220 ) 2019.11.06.
( 732 ) Stephenson's Green-Way Kft., Nagymaros (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EPOCH VEGAN BURGER
( 511 ) 43

Étel- és italellátás; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; elvihető ételekkel

kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított
ételek szolgáltatása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési
szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;
mobil éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elhelyezés biztosítása
összejövetelekhez; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítési szolgáltatások.
( 111 ) 231.394
( 151 ) 2020.05.05.
( 210 ) M 19 03384
( 220 ) 2019.11.06.
( 732 ) Kecskés István, Algyő (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan értékbecslés; ingatlan közvetítés; ingatlan lízing és bérleti

megállapodások ügyintézése; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése, ingatlanügyletek;
ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési
szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlannal
kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos
információnyújtás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások;
ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és
eladásával kapcsolatosan; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban.
( 111 ) 231.419
( 151 ) 2020.05.13.
( 210 ) M 19 01170
( 220 ) 2019.04.08.
( 732 ) Hajdu Zsolt, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; elektronikus levelezés, e-mail; internetes fórumok biztosítása;

mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás.
41

Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; fotóriportok

készítése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; partik tervezése [szórakoztatás]; online, nem
letölthető videók biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk; videó rögzítés.
( 111 ) 231.440
( 151 ) 2020.05.18.
( 210 ) M 19 03460
( 220 ) 2019.11.13.
( 732 ) Nádudvari Élelmiszer Kft., Nádudvar (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 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.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
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jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
( 111 ) 231.443
( 151 ) 2020.05.18.
( 210 ) M 19 03605
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Régens Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) Alrite
( 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.
( 111 ) 231.445
( 151 ) 2020.05.18.
( 210 ) M 19 03609
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Napcsillag
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
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.
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.
30

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

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