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Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 229.482
( 151 ) 2019.11.15.
( 210 ) M 18 01030
( 220 ) 2018.04.03.
( 732 ) Wine Concept ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gáspár Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Huszár
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 230.765
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 02666
( 220 ) 2019.09.02.
( 732 ) ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ANPAST
( 511 ) 35

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység; közbeszerzési szolgáltatások; adminisztratív

támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; pályázatra érkező árajánlatok összegyűjtése; üzleti
projektmenedzsment.
42

Műszaki tervezés; műszaki felügyelet és ellenőrzés.

45

Joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

dokumentumok hitelesítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információs szolgáltatások; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi képviseleti
szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi
szakvélemények készítése; jogi szakvélemények biztosítása; jogi tanácsadás és képviselet.
( 111 ) 231.052
( 151 ) 2020.06.22.
( 210 ) M 19 02671
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MEMOlife MAX, az agy vitaminja
( 511 ) 5

Gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek

számára.
( 111 ) 231.088
( 151 ) 2020.06.17.
( 210 ) M 19 02175
( 220 ) 2019.07.11.
( 732 ) Szabados Rita, Komárom (HU)
Róna Gabriella, Komárom (HU)
Bajcsainé Váradi Adrien, Nagyigmánd (HU)
( 546 )
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Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

28

Játékok és játékszerek.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

( 111 ) 231.183
( 151 ) 2020.04.03.
( 210 ) M 19 00232
( 220 ) 2019.01.28.
( 732 ) EcoBuild Kft, Göd (HU)
( 541 ) ICOMIX
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
( 111 ) 231.200
( 151 ) 2020.04.06.
( 210 ) M 18 02632
( 220 ) 2018.09.10.
( 732 ) Jussó International Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tejhelyettesítő termékek.

( 111 ) 231.325
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 02664
( 220 ) 2019.09.03.
( 732 ) 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.
( 111 ) 231.333
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 03217
( 220 ) 2019.10.17.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 541 ) REPADUO
( 511 ) 3
5

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

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények
gyógyászati használatra.
( 111 ) 231.334
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 03218
( 220 ) 2019.10.17.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) REPAHELP
( 511 ) 3
5

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

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények
gyógyászati használatra.
( 111 ) 231.339
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 19 03647
( 220 ) 2019.12.02.
( 732 ) Phenomenon Agents Limited, Tortola (VG)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AKAI
( 511 ) 12

Elektromos kerékpárok, motoros kerékpárok, összecsukható elektromos kerékpárok, mobil robogók, mozgó

járművek, mozgó szállítóeszközök, motoros robogók fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak számára, motoros
kocsik fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak számára, motoros kerekes székek mozgáskorlátozottak és
mozgássérültek számára, mozgáskorlátozottak és csökkent mozgásképességűek részére készített járművek,
járművek fékbetétei, járművek fékpofái, járművek fék-alkatrészei, autó fékbetétek, járművek féktárcsái, fékek
kerékpárokhoz, járműfékek, kerékpár ülések, kerékpár ülésmagasítók, gyerek kerékpár-ülések, kerékpár
kormányok, kerékpár-vázak, kerékpár-motorok, kerékpár-szivattyúk, kerékpár-pedálok, kerékpár gumiabroncsok.

( 111 ) 231.343
( 151 ) 2020.04.23.
( 210 ) M 19 03361
( 220 ) 2019.11.04.
( 732 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; asztali
iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy
kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból;
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csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok

papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk]
(2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fatartalmú papírfedelek,
kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír;
folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs
irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók
[papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek;
írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; kaparós matricák; karton; katalógusok; képek; képeslapok,
levelezőlapok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek;
könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró öntapadós
ragasztókorongok (2); mappák; metszetek; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1) noteszok (2);
nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és
papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papíralátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk;
papírmasé; papírmasnik; papírszalvéták; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők;
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; portrék, arcképek; poszterek;
prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; sablonok [papíráruk]; szemeteszsákok papírból vagy
műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tervrajzok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőtoll; újságok; üdvözlőlapok,
üdvözlőkártyák; zászlók papírból.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; atlétatrikók; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat];

dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fűzős bakancsok,
csizmák; gallérok [ruházat]; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok,
dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1); kétujjas
kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik
(1); lábbelik (2); magas szárú lábbelik; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák;
öltönyök; övek [ruházat]; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;
ruházati cikkek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sildek, napellenzők
[fejfedők]; sportcipők (1); sportcipők (2); svájcisapkák, barettek; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;
szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók.
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]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok
szervezése; 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; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;
reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás.
( 111 ) 231.372
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02095
( 220 ) 2019.07.03.
( 732 ) Bíró László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyhatású teák; citromfű tea gyógyszerészeti célokra.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 231.397
( 151 ) 2020.05.06.
( 210 ) M 17 03439
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Ye Zhanbin, Budapest (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mr. Panda
( 511 ) 41

Élő előadások bemutatása éttermi vagy bár szolgáltatásokkal kapcsolatban; szórakoztatási szolgáltatások,

melyek nem kapcsolódnak környezetvédelemhez vagy állatvédelemhez; zenei produkciók éttermi vagy bár
szolgáltatásokkal kapcsolatban.
43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; magánszakács, személyi séfszolgáltatások; motelek; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek
(2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése];
szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai
szolgáltatások; vendéglátás; udon és soba éttermek szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.
( 111 ) 231.403
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02861
( 220 ) 2019.09.19.
( 732 ) Leilei Paper Papír- és Vegyesáru Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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;
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wc-papír tekercs formájában; wc-papír tekercsek; wc-papír, toalettpapír; wc-papírok, toalettpapírok; zsírpapír;

zacskók mikrohullámú sütéshez.
( 111 ) 231.407
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02986
( 220 ) 2019.09.27.
( 732 ) 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.
( 111 ) 231.408
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 01089
( 220 ) 2019.04.01.
( 732 ) Farkas Zsolt, Budapest (HU)
Balázsi Péter, Domoszló (HU)
Babanaszisz Ziszisz, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simon Gergő, Budapest
( 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.

( 111 ) 231.409
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02854
( 220 ) 2019.09.18.
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( 732 ) Union Multimedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

( 111 ) 231.410
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02853
( 220 ) 2019.09.18.
( 732 ) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 231.411
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02849
( 220 ) 2019.09.18.
( 732 ) 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).
( 111 ) 231.412
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02841
( 220 ) 2019.09.17.
( 732 ) 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;
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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.
( 111 ) 231.413
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02843
( 220 ) 2019.09.18.
( 732 ) Végvári Jenő Miklós, Kaszó (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 111 ) 231.414
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 03257
( 220 ) 2019.10.22.
( 732 ) Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, Balatonfüred (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Balatonfüredi gasztrofesztivál szervezése, lebonyolítása.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 231.415
( 151 ) 2020.06.25.
( 210 ) M 19 02850
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( 220 ) 2019.09.18.
( 732 ) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Karsay Ferenc, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 231.416
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02567
( 220 ) 2019.08.19.
( 732 ) Laczkó Julianna Zsófia, Budapest (HU)
( 541 ) Plastenka
( 511 ) 18

Vízálló táskák; univerzális hordtáskák; pénztárcák, erszények; hátizsákok.

( 111 ) 231.417
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02713
( 220 ) 2019.09.08.
( 732 ) Fidel Dorisz, Göd (HU)
( 541 ) Max Brilliance
( 511 ) 14

Strassz [drágakő utánzat]; strassz ékszer; ruhadíszek ékszerek formájában; gyöngyutánzatok; apró

díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek].
26

Gyöngyök díszítéshez; ruhára felvasalható, felragasztható, felvarrható üvegkristály elemek, strasszok;

felvasalható, felragasztható strassz motívumok.
( 111 ) 231.456
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02989
( 220 ) 2019.09.28.
( 732 ) Dr. Török Réka, Csór (HU)
( 541 ) Fedezd fel a neked való karriert
( 511 ) 9
35

Elektronikus adatbázisok; adatkezelő szoftverek.
Fogyasztói kutatások; piacanalízis; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése;

piackutatási adatok értelmezése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási információnyújtás;
számítógépesített üzleti információfeldolgozási szolgáltatások; üzleti adatok gyűjtése.
41

Képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; kiállítások

megszervezése oktatási célokra; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; coaching [tréning]; diákok
oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének
megszervezése; egyetemi szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; életmód tanácsadás (képzés); felkészítő
szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok számára; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási szolgáltatások;
felsőoktatási szolgáltatások; foglalkoztatást célzó oktatás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időgazdálkodással
kapcsolatos képzési szemináriumok tartása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása;
ifjúsági szakképzés; iskolai szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; iskolákkal kapcsolatos
információs szolgáltatások; iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; játékon keresztül biztosított üzleti
képzés; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és
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oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési

tanácsadás); képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói képességekkel kapcsolatban;
képzés a tervezés területén; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a foglalkoztatási
lehetőségekkel kapcsolatban; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések biztosítása
vállalkozások számára; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú műhelyek; képzési
követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési tanácsadás; képzéssel kapcsolatos
információk biztosítása; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén;
képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások; levelező oktatás, távoktatás; nemzetközi oktatási
csereprogramok kidolgozása; oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási és képzési szolgáltatások;
oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási
módszerek átadásához; pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; pénzügyekkel
kapcsolatos tanfolyamok; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; pénzüggyel kapcsolatos
képzési szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; szakképzési és képzési szolgáltatások;
szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai átképzés; szakmai készségfejlesztés; szakmai
készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes
oktatás, képzés; számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; számítógéppel támogatott tesztekhez
kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott oktató tanfolyamok biztosítása; számítógéppel
végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és értékelés; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő
tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban; találkozók
szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok,
szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanórák szervezése és lebonyolítása; távtanulási módszereket
alkalmazó tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az interneten; útmutató,
oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; üzleti oktatási szolgáltatások; üzlettel
kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
42

Adatfeldolgozás minőségértékelése viszonyítási alappal való összehasonlítással; kutatás és fejlesztés

[szolgáltatások]; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése.
45

Letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online közösségi hálózatépítő szolgáltatások; mentorálás

[szellemi]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
( 111 ) 231.457
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02990
( 220 ) 2019.09.28.
( 732 ) Dr. Szilágyi Gergely, Biharugra (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek bejegyzése.

( 111 ) 231.458
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 02998
( 220 ) 2019.09.30.
( 732 ) Magyar Henrietta, Bogyoszló (HU)
( 740 ) Dr. Komlósi Nóra, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati

kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.
42

Ruha- és divattervezés.

( 111 ) 231.459
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 03126
( 220 ) 2019.10.10.
( 732 ) Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Dr. Kocsis M. Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktató-,

szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások;
fesztiválok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; show-k, műsorok rendezése; szabadidős
rendezvények szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;
szórakoztató bemutatók szervezése; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények
(szórakoztatás); zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 231.460
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 03127
( 220 ) 2019.10.10.
( 732 ) BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Györköny (HU)
( 740 ) Dr. Prédl Tamás, Budapest
( 541 ) Búzavirág
( 511 ) 33

Gin.

( 111 ) 231.461
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 03133
( 220 ) 2019.10.10.
( 732 ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)
AutSoft Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

Beágyazott operációs szoftverek; beágyazott szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; ipari

folyamatvezérlő szoftverek; ipari szoftverek; épületautomatizálási szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek
felügyelethez; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mesterségesintelligencia-szoftverek;
mesterségesintelligencia-szoftverek járművekhez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; gépi tanulási szoftverek
felügyelethez; rendszertámogató szoftverek; rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; grafikus
felhasználói interfész szoftverek; számítógépes interfész szoftver; döntéshozatalt segítő szoftverek; felmérő
szoftverek; hibakezelő szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; munkafolyamat-szoftverek;
munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei; munkaerő-menedzsment szoftverek; okosgyártás szoftverek; segítő
szoftverek; virtuálisvalóság-szoftverek szimulációhoz; számítógépes szoftverek távmérés monitorizálásához,
megfigyeléséhez; érzékelő szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek; gyártási szoftverek.
42

Számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás;

tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadási szolgáltatások számítógépes
szoftverekkel kapcsolatban; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek karbantartásához
kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tájékoztatás; beágyazott eszközökhöz való szoftverek tervezése; beágyazott eszközökhöz való
szoftverek frissítése; kutatás a számítógépes programok és szoftverek területén; konzultáció szoftverek
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; számítógép
és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozás és szoftvertervezés.
( 111 ) 231.519
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 19 03380
( 220 ) 2019.11.06.
( 732 ) 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;
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reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti
menedzsment előadóművészek részére gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok megjelentetése
reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása közönségszolgálati
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési
termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy elektronikus
úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési ösztönzés;
reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás,
hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon
keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián, főként
interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon
keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a
telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;
mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő
hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások
értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes
hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes
reklámozási szolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online
promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és
tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti
szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok
szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;
üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;
szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;
újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;
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
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
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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; 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 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
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szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási
adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások
szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;
márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok
és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;
belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok
készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;
reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.
38

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

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés
segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális
képek terjesztése globális számitógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése
elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek
kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy video közvetítés
távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet
is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;
elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;
kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós
műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;
elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós
sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi
információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása
televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés
interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program
sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az
interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval
kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási
szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal
kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív
távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését
nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;
televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a
műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok
működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;
szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések
üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes
hálózaton keresztül; adatok vagy audiovizuális elemek közvetítése globális számítógépes hálózaton vagy
interneten keresztül; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték
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
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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 számitógépes 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
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 számitógépes 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
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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 működö
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;
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
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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, 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 csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti
üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;
csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós
műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső
helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos
információnyújtás; elektronikus kommunikációs kapcsolatok biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához
való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;
telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges
eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam
telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs eszközök biztosítása oktatási célokra; távközlési eszközök,
berendezések biztosítása; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása;
rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló
szolgáltatások nyújtása elektronikus hírközlő hálózatokhoz; távkonferencia szolgáltatások; online kommunikációs
szolgáltatások biztosítása; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos
kommunikációs csatornák használatát; telefonszámokkal [telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása;
virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása
kommunikációs szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ
közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;
számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása
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 számitógépes átvitellel;
elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számitógépes hálózaton
keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas
televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos
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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 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; számitógép
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
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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;
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;
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; számitógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások
rádió, telefon, távíró segítségével, internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;
rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs
szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videokonferencia szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos
műholdas műsorszórási szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; sporteseményekkel
kapcsolatos műholdas műsorszórás; biztonságos e-mail szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és képátviteli
szolgáltatások; közvetlen elektronikus üzenetközvetítő szolgáltatások; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások;
online üzenetküldő szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások; hívásrögzítési szolgáltatások; közösségi
hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; hangüzenet tárolási szolgáltatások; szélessávú és keskenysávú
rádióközlési szolgáltatások; szélessávú rádiós kommunikációs szolgáltatások; telefonos hangüzenet küldés;
telefonos üzenetküldő szolgáltatások; telefonos személyhívó szolgáltatások; távírószalagos szolgáltatások;
távírószalagos szolgáltatások; 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 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, örző-védő
szolgáltatásokhoz;telekonferenciák; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; távközlési
vonalak bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes
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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; hirlevélkiadási szolgáltatások;
kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;
globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói
szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek
bérbeadása; mozifilmberendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek
kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;
hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése;
audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása,
kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok
kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; cd lemezek kölcsönzése; rádió- és
televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; filmvagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó
mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések
bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok
bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, cd-lemezek
vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videokamerák
kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; televízió (TV és rádió kölcsönzése) világítás bérbeadása
filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;
világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy
televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása
televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; sífelszerelés kölcsönzése;
festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek kölcsönzése;
televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre
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;
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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; fílmszinházi 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 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
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-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 weboldalakról; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakon [nem
letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő
show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek
biztosítása; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk,
nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádióműsor
összeállítása [ütemezés]; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése;
színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése;
mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió
szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, video-, és
televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és
filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló
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;
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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.
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Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; csecsemőkelengyék,
babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;
egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák;
futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;
gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat];
lábbelik; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; míderek; muffok
[ruházat]; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek
[ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;
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sálak; sapkák; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; úszósapkák; zoknik;
zuhanyzó sapkák.
( 111 ) 231.667
( 151 ) 2020.06.15.
( 210 ) M 19 01627
( 220 ) 2019.05.22.
( 732 ) Zhou Heng, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; csecsemőkelengyék,
babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;
egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák;
futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;
gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat];
lábbelik; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; míderek; muffok
[ruházat]; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek
[ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;
sálak; sapkák; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák;
szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; úszósapkák; zoknik;
zuhanyzó sapkák.
( 111 ) 231.670
( 151 ) 2020.06.24.
( 210 ) M 20 00109
( 220 ) 2020.01.15.
( 732 ) Házi Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 231.686
( 151 ) 2020.06.22.
( 210 ) M 19 03814
( 220 ) 2019.12.16.
( 732 ) Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Székesfehérvár (HU)
Molnár Kata, Szentendre (HU)
( 541 ) Betyár
( 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
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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].
( 111 ) 231.688
( 151 ) 2020.06.22.
( 210 ) M 19 03815
( 220 ) 2019.12.16.
( 732 ) Bobrovniczkiné Sinkai Mariann, Székesfehérvár (HU)
Molnár Kata, Szentendre (HU)
( 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
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 111 ) 231.722
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 03177
( 220 ) 2019.10.15.
( 732 ) Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)
( 541 ) 5 villa étterem
( 511 ) 43

Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási
szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát
éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elhelyezés
biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre
árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői
fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italszolgáltatás mobil teherautóból; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek
elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;
ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és
italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok
készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és
italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások
számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások;
ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és
bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi
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foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;
gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok
felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;
koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs
szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf
szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;
pizzériák; pub szolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások;
sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés
megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások
ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban;
tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása
éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;
tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi
asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások
[étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; zártkörű drinkbár szolgáltatások; washoku éttermi
szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital
catering bankettekre; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering
intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel
és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások
gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,
azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben;
étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára;
étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok számára;
étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára;
étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek
számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak
számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás
szervezése születésnapi bulik számára; japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott
szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági
szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása];
kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;
sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra
szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali
fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz
szervezése; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; udon és soba éttermek szolgáltatásai;
üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;
vendéglátóipar; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 231.725
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 02479
( 220 ) 2019.08.08.
( 732 ) MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Juhász Brigitta, Budapest
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( 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.
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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 231.726
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 03304
( 220 ) 2019.10.25.
( 732 ) Balogh János, Dunaharaszti (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Babapiskóták [cukrászsütemények]; cukrász máz; cukrászáru; cukrászsütemények; desszert mousse-ok

[cukrászáru]; dzsemet tartalmazó cukrászáruk; édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; fagyasztott
cukrászsütemények [nem gyógyszeres-]; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; gyümölccsel töltött
cukrásztermékek; folyékony szeszes töltésű cukrászáruk; kristálycukor [nem cukrászáru]; macaron [mandulás
cukrászsütemény]; maláta dextrin mázak cukrászárukhoz; menta cukrászati használatra; pasztillák, szopogatós
tabletták/cukorkák [nem gyógyszerezett édességek/cukrászáruk]; sütemények, cukrászsütemények, torták és
kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk; édesgyökér [cukrászáru];
cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; borsmenta cukrászárukhoz; bécsi sütemények; brownie (csokoládés
sütemények); aromás készítmények süteményekhez; aromás készítmények süteményekhez/tortákhoz;
brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés süteménykeverékek); csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és
pitékhez; csokoládés sütemények; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont sütemények,
torták; cukormáz süteményekhez; cukormázak süteményekhez; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták;
édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab lekvárral [nerikiri]; epres sütemények; fagyasztott, hússal töltött
sütemény/tészta; fagyasztott sütemények; fagylaltos sütemények; félhold alakú rizses sütemény [songpyeon]; filo
sütemény; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; gabonapelyhekből, gabonából készült torták, sütemények
emberi fogyasztásra; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös
sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsöt tartalmazó sütemények;
hagyományos koreai rizses sütemény [injeolmi]; híg süteménytészta; hússal és zöldségekkel töltött fagyasztott
sütemény; ízesítők tortákhoz, süteményekhez; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; japán stílusú
gőzölt sütemények (mushi-gashi); jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; készítmények süteményekhez;
keverékek süteménykészítéshez; kölesből készült sütemények; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények;
krémeket tartalmazó sütemények; krémes sütemények; liszt alapú sütemények; malátás sütemények, torták;
mandulás csókok [sütemény]; mandulás sütemények; melaszos sütemények, torták; mochi-gashi [rizsből készült
japán sütemény]; narancs alapú sütemények; ostya monakához [japán sütemény]; pastila [orosz gyümölcsös
sütemény]; pattogatott rizsből készült kandírozott sütemények; petits fours [sütemény]; por sütemények
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készítéséhez; ragadós rizses sütemény (chapsalttock); reggeli sütemények; rizstorta, rizslepény (rizsből készült

sütemény); sós sütemények; sütemény keverékek; sütemény kosárkák; sütemény tészták; sütemények;
süteményekhez való tészta; süteményliszt; süteménypor; süteménypor keverékek; süteményporok;
süteményrudak; süteménytészta; süteménytészta keverékek; szárított cukrozott sütemények rizslisztből (rakugan);
taijaki (hal formájú, különböző töltelékekkel töltött japán sütemény); tartós sütemények; tejsodó alapú töltelékek
süteményekhez és pitékhez; tejszínes, krémes sütemények, torták; tölthető süteménykosárkák; vegán sütemények;
wokban sült rizses tészta, sütemény [topokki]; zabos sütemények emberi fogyasztásra; zöldségekkel töltött
fagyasztott sütemény; zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó
sütemények; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; csokis párnák [péksütemények]; bagelek
[péksütemények]; csokoládés töltelékek pékárukhoz; dán péksütemény; feldolgozott gabonák, keményítő és az
ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; friss péksütemények; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru;
készítmények pékáruk készítéséhez; leveles tésztából készült péksütemények; mákos péksütemények; pasty
[töltött péksütemény]; pekándiós rúd [édesség]; pékáruk; péksütemények készítésére használt keverékek; töltött
sós péksütemények; viennoiserie [péksütemények].
31

Gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; friss pekándió.

35

Péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára.

( 111 ) 231.727
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 03050
( 220 ) 2019.10.03.
( 732 ) Angyal Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DogAtlon
( 511 ) 41

Sportversenyek és sportesemények szervezése; sportoktatás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások;

sportpark szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatás szervezése;
sportoktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények megrendezése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.
( 111 ) 231.728
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 03310
( 220 ) 2019.10.28.
( 732 ) Angyal Szilvia, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Sómanó 4P orr- és arcüreg átmosás
( 511 ) 44

Fizioterápiás szolgáltatások; sóterápiás szolgáltatás.

( 111 ) 231.729
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 03317
( 220 ) 2019.10.29.
( 732 ) York Communication Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Kittenberger Kalandkert
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; idegenvezetős túrák
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lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális események lebonyolítása; kulturális
rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése és tartása; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra;
foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók;
szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos
rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; vadvédelmi központok szolgáltatásai [szabadidős, rekreációs
célokra]; vadászati oktatás; vadászatvezetési szolgáltatások; vadászpartik szervezése; gyermek kalandjátszótér
szolgáltatások; kaland képzések gyermekek részére; kalandjátszóterek.
( 111 ) 231.730
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 03311
( 220 ) 2019.10.28.
( 732 ) Yunnan Tobacco International Co., Ltd, Kunming City (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Fűtőberendezések; melegítőlapok; hővisszanyerő berendezések; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy

gáznemű fűtőanyagokhoz; gyújtókészülékek; dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek;
forrólevegős készülékek; elektromos fűtőberendezések; párologtató készülékek, evaporátorok.
34

Sodorható dohány; öngyújtók dohányosoknak; gyufák; dohány; elektromos cigaretták; elektromos

cigarettában használható folyékony oldatok; dohányaromák, az illóolajok kivételével; cigaretták;
cigarettaszopókák; cigarettafilterek.
( 111 ) 231.731
( 151 ) 2020.06.18.
( 210 ) M 19 01981
( 220 ) 2019.06.21.
( 732 ) Olasz Miklós, Budapest (HU)
( 541 ) HERBIOTICUM
( 511 ) 3

Illatszerek; kozmetikai cikkek, kozmetikai szerek; testápolók; kozmetikai krémek; hajmosó szerek; parfümök;

illóolajok; fogkrémek; gyógynövénytartalmú vagy gyógynövény-kivonatot tartalmazó kozmetikumok.
5

Étrend- és táplálék-kiegészítők; tápanyag adalékok; gyógyhatású adalékanyagok; vitaminkészítmények;

gyógynövények; gyógynövény készítmények gyógyászati használatra; liszt gyógyszerészeti használatra;
herbateák gyógyászati használatra; gyógyteák.
30

Lisztek; malomipari termékek; liszttartalmú ételek; herbateák.

( 111 ) 231.732
( 151 ) 2020.06.23.
( 210 ) M 19 01797
( 220 ) 2019.06.06.
( 732 ) Franczia Viktor 50%, Mosonmagyaróvár (HU)
Gősi Edit 50%, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Krisztián, Mosonmagyaróvár
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( 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
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
39

Pizza kiszállítás.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 231.744
( 151 ) 2020.06.19.
( 210 ) M 19 02705
( 220 ) 2019.09.06.
( 732 ) Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások
letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és
filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok nyomtatványok áruminták] terjesztése; reklám célú forgatókönyvírás;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
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fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

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

Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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( 111 ) 231.745
( 151 ) 2020.06.19.
( 210 ) M 18 03316
( 220 ) 2018.11.09.
( 732 ) MedAlliance Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36
44

Biztosítási szolgáltatások egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Egészségügyi szolgáltatások.

( 111 ) 231.764
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 03256
( 220 ) 2019.10.22.
( 732 ) Variocommerce Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) pharmasitas
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 231.765
( 151 ) 2020.06.30.
( 210 ) M 19 03521
( 220 ) 2019.11.20.
( 732 ) Somogyi Róbert, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 10
16

Ürüléktartó tasakok.
Műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; műanyag zacskók kisállatok hulladékának, ürülékének

eltávolítására.
( 111 ) 231.766
( 151 ) 2020.06.30.
( 210 ) M 19 03522
( 220 ) 2019.11.20.
( 732 ) Somogyi Róbert, Érd (HU)
( 541 ) ZOORO
( 511 ) 21

Kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kefék

lovak számára; lóápoló, lóvakaró kefék; vedlés során alkalmazott kefék kisállatok számára.
( 111 ) 231.767
( 151 ) 2020.06.30.
( 210 ) M 19 03530
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( 220 ) 2019.11.21.
( 732 ) Smart Finance and Living Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 9

Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiás áramfejlesztéshez; fényelektromos berendezések és készülékek
napenergiával történő áramfejlesztéshez; fotodiódák; fotoelektromos berendezések elektromosság termeléséhez
[fotoelektromos erőművek]; fotoelektromos modulok; fotovillamos elemek; fotovoltaikus inverterek;
fotovoltaikus napmodulok; háztartási napelemek; hordozható napelem panelek villamos energia generálásához;
ipari napelemek; kalibrált fotovillamos referenciacellák; kristályos szilícium napelemek; napelem sorozatok;
napelemek áramtermeléshez; napelemek elektromos áram fejlesztéséhez; napelemek
villamosenergia-termeléshez; napenergia kollektorok áramtermeléshez; napenergia panelek, szoláris panelek;
napmodulok.
36

Befektetésekkel kapcsolatos tanácsadás nyugdíjas évek alatt; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi elemzések; befektetéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások;
befektetési alapokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási
szolgáltatások; befektetési információk nyújtása; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; ingatlanfejlesztési
projektek finanszírozása; kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 231.768
( 151 ) 2020.06.30.
( 210 ) M 19 03534
( 220 ) 2019.11.21.
( 732 ) POTHWAR CONSULTANTS Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Tóth-Kalászi András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 231.769
( 151 ) 2020.06.30.
( 210 ) M 19 03395
( 220 ) 2019.11.06.
( 732 ) Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök

vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok
terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámanyagok
terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten
keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; hirdetési hely
bérbeadása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában.
38

Adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom
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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; információ és más műsorok rádiós
műsorszórása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül
biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; internetes
protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel;
kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; 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 közvetítés;
műholdas műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten
keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás
globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen keresztül;műsorszórási berendezések működtetése
(műsorszórási szolgáltatások).
41

Hírközlő szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri
szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; animációs és élő műsorok gyártása; animációs műsorok
gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos
szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; élő szórakoztató
műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek
készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási
célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;
filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés, vágás; folytatásos animációs
kalandshow-k készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang-, film-, video-, és
televíziós stúdió szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; televízióműsorok
bemutatása; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)
gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós műsortervezés (ütemezés); televíziós, rádiós műsorok és
filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió
szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorokkészítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tv- és
rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos
szolgáltatások; tv-műsorok szerkesztése (vágása).
( 111 ) 231.770
( 151 ) 2020.06.30.
( 210 ) M 19 03398
( 220 ) 2019.11.06.
( 732 ) Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök

vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok
terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámanyagok
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terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten

keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; hirdetési hely
bérbeadása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában.
38

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; információ és más műsorok rádiós
műsorszórása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más
kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül
biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; internetes
protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel;
kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; 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 közvetítés;
műholdas műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten
keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás
globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen keresztül; műsorszórási berendezések működtetése
(műsorszórási szolgáltatások).
41

Hírközlő szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri
szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; animációs és élő műsorok gyártása; animációs műsorok
gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos
szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; élő szórakoztató
műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek
készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási
célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;
filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés, vágás; folytatásos animációs
kalandshow-k készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang-, film-, video-, és
televíziós stúdió szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; televízióműsorok
bemutatása; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)
gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós műsortervezés (ütemezés); televíziós, rádiós műsorok és
filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió
szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorokkészítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tv- és
rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos
szolgáltatások; tv-műsorok szerkesztése (vágása).
( 111 ) 231.772
( 151 ) 2020.06.30.
( 210 ) M 20 00144
( 220 ) 2020.01.17.
( 732 ) Milestone Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lipovics János, Budapest
( 541 ) Milestone Intézet
( 511 ) 35

Adatkutatás számítógépes fájlokban; hirdetési- és reklámszolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési
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tanácsadás.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; coaching

[tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által
nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári
szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki kutatás; számítógép szoftver tanácsadás; tudományos kutatás;

várostervezés.
( 111 ) 231.777
( 151 ) 2020.06.29.
( 210 ) M 19 03882
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csatári Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

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

( 111 ) 231.778
( 151 ) 2020.06.29.
( 210 ) M 20 00102
( 220 ) 2020.01.14.
( 732 ) Dr. Demeter András, Pirtó (HU)
( 541 ) gymchicken
( 511 ) 5

Babaitalok, csecsemő italok; diétás ételek csecsemők számára; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin készítmények; bébiételek; C-vitamin készítmények;
D-vitamin készítmények; diétás és táplálkozási készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő
italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;
multivitamin készítmények; multivitaminok; pezsgő vitamintabletták.
29

Baromfi; baromfi, nem élő; belsőségek; bratwurst kolbász; bundás virsli; chorizo kolbász; corn dogs [virslik

kukoricabundában]; csirke, csirkehús; csirke mousse-ok; csirkeburgerek; csirkecombok; csirkefalatok;
csirkegolyók; csirkekolbász; csirkekrokett; csirkemell filé; csirkés húsgolyók; csirkesaláta; csirkeszárnyak;
csirkezúza; csomagolt húsok; elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek; fagyasztott baromfi;
fagyasztott csirke; feldolgozott hústermékek; főtt csirke; főtt hús üveges kiszerelésben; friss baromfi; friss csirke;
füstölt húsok; füstölt kolbászok; grillcsirke (yakitori [japán pálcás grillcsirke]); húsból készült étkezési krémek;
húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok baromfiból; húskonzervek; húskrémek; instant ragu;
mélyhűtött csirke; sült csirke; szárított csirke [emberi fogyasztásra]; szárított csirkefalatok; virslik; yakitori [japán
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pálcás grillcsirke]; teriyaki csirke (japán étel); feldolgozott tojások; nyers tojás; tojásfehérje; tojásfehérjepor;

tojások; tojáspor; csontleves, húsleves; elkészített húslevesek; előfőzött leves; húsleves koncentrátumok;
húslevesek, erőlevesek; húsleveshez [táptalajhoz] készítmények; húsleveskockák; készítmények húsleveshez;
leves koncentrátum; levesbetét keverék; levesek; leveskonzervek; levesporok; sűrített húsleves csirkéből; baromfi
saláták; csirkedarabkák (nugget); elsősorban baromfit tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban csirkéből álló
készre főzött ételek; elsősorban csirkéből álló fagyasztott ételek; főként csirkét tartalmazó készételek; főként
húsból álló készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főtt húsételek; gyorsfagyasztott zöldséges ételek;
teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek;
túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek.
( 111 ) 231.779
( 151 ) 2020.06.29.
( 210 ) M 20 00234
( 220 ) 2020.01.27.
( 732 ) IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Radioaktív készítmények laboratóriumi célokra; radioaktív készítmények ipari célokra; radioaktív anyagok

semlegesítésére használt vegyszerek; sugárzáselnyelő vegyületek; radioaktívan jelzett vegyületek; radioaktív
sugárforrások.
5

Diagnosztikai készítmények gyógyászati használatra; immunológiai készítmények diagnosztikai célra;

radioaktív gyógyszerhatóanyagok; radioaktív gyógyszerek; radioaktív anyagok gyógyászati használatra;
radioaktív elemek gyógyászati használatra; radiofarmakon készítmények diagnosztikai célokra; diagnosztikai
készítmények és anyagok; radioimmunoassay és immunoassay készletek; radiofarmakon készítmények terápiás
célokra.
10

Besugárzó berendezések.

39

Radioaktív anyagok szállítása.

40

Radioaktív hulladékok kezelése [újrahasznosítása]; sugárforrások áttokozása.

42

Kutatás és fejlesztés a nukleáris medicina és a radio immundiagnosztika területén.

( 111 ) 231.790
( 151 ) 2020.06.30.
( 210 ) M 19 01149
( 220 ) 2019.04.08.
( 732 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Waterfront Residence
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 231.800
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00104
( 220 ) 2020.01.14.
( 732 ) CerFood Élelmiszer fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) CerFood
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
M1653
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; csokoládé.

32

Alkoholmentes italok; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 231.801
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00116
( 220 ) 2020.01.15.
( 732 ) Slate Design Kft., Felsőtárkány (HU)
( 740 ) Ajlik Zoltán, Felsőtárkány
( 546 )
( 511 ) 19

Kőburkolatok [építőanyagok]; természetes kőburkolatok és terméskő csempék; kőfurnér, hajlékony

kőburkolat, slate, limestone, translucent, sandstone, ecostone, litestone, ultravékony kőburkolat, innovatív
kőburkolat.
( 111 ) 231.804
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00127
( 220 ) 2020.01.16.
( 732 ) Bahama Collection Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.806
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00241
( 220 ) 2020.01.27.
( 732 ) CédrusNet-Erasmus Intézet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Liber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bemutatók szervezése képzési célokra; coaching [tréning];
díjátadó ünnepségek szervezése; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; előadások szervezése;
elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások
bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási
célokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése;
karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier
tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások
(oktatási és képzési tanácsadás); képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások
szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek
szervezése; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; közösségi sportés kulturális események szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező oktatás,
távoktatás; levelező tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása;
oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási programok szervezése; oktatási vizsgáztatás; oktatások szervezése és lebonyolítása;
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oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

online, nem letölthető videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás;
partik tervezése [szórakoztatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs versenyek,
versenysorozatok szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakképzéssel kapcsolatos
konferenciák szervezése; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok
rendezése, lebonyolítása és szervezése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztató és kulturális rendezvények
szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási
szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tanórák szervezése és lebonyolítása;
teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; testnevelés; tornatanítás; továbbképzési szemináriumok
szervezése; tudományos tanfolyamok; üzleti képzések szervezése; üzleti konferenciák szervezése; vallásoktatás;
varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez; webináriumok szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és
rendezése; zenekarok szolgáltatásai.
( 111 ) 231.807
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00245
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
( 740 ) Tőkési Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Klub Kapitány
( 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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 231.808
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00259
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Alpha-Vet Kft, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ulviczki Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Vitaminokat, aminosavakat és növényi kivonatokat tartalmazó vízben adandó takarmány kiegészítő

haszonállatok számára.
( 111 ) 231.809
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00260
( 220 ) 2020.01.28.
( 732 ) Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ulviczki Éva, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 31

Huminsavakat és védett étvágynövelőt tartalmazó takarmány kiegészítő kérődző állatok számára.

( 111 ) 231.814
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 03580
( 220 ) 2019.11.26.
( 732 ) Alba Natúrkozmetikum Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Kő Edit, Budapest
( 541 ) Origi
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 231.815
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 03322
( 220 ) 2019.10.29.
( 732 ) York Communication Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Kittenberger Vadászmúzeum
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; idegenvezetős túrák

lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók;
szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások
megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú
kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy
szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális
célú műhelyek; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális
rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése és tartása; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; közösségi
sport- és kulturális események szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs,
szabadidős tevékenységek szervezése; vadászatvezetési szolgáltatások; vadászati oktatás; vadászpartik
szervezése; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; kaland képzések gyermekek részére; kalandjátszóterek;
múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; múzeumi
szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; múzeumi létesítmények,
szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása bemutatókhoz.
( 111 ) 231.816
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 03585
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) HUNGARIAN BURGERS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Heves (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zalán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás.
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( 111 ) 231.817
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 03588
( 220 ) 2019.11.27.
( 732 ) Atom Richárd, Rácalmás (HU)
Hitka Viktória, Budapest (HU)
( 541 ) Tiszta Techno Rendes House
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.826
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00394
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) Ferenczy 22 Projekt Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HOTEL COLLECT
( 511 ) 35

Szállodák üzletvezetése; szállodavezetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje;

szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások.
43

Szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; helyfoglalás

szállodákban; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai és
motelszolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; konzultációs szolgáltatások szállodák
szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállodák, szállók,
panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; bár- és éttermi
szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs
szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel
kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;
ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési
szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése;
éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; konyhaművészettel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; szolgáltatások ételek
biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás italreceptek formájában; tanácsadási
szolgáltatások az étel és ital catering területén; kávézói szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás.
( 111 ) 231.827
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 19 03879
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csatári Ákos, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 28

Testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

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

( 111 ) 231.828
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 19 03878
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
38

Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

átvitel; rádiós kommunikáció.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

zenei produkciók.
( 111 ) 231.829
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 19 03876
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
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Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

átvitel; rádiós kommunikáció.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

zenei produkciók.
( 111 ) 231.830
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 19 03874
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.
16

Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

35

Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;
reklámozás.
38

Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

átvitel; rádiós kommunikáció.
41

On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

zenei produkciók.
( 111 ) 231.831
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 19 03871
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) AVALON FLEET Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gépjármű flotta üzleti menedzsmentje [mások részére]; haszongépjármű flották üzleti igazgatása [mások

számára].
36

Fedezett hitelek gépjárművek szerződéses bérlésének finanszírozásához; járművásárlás finanszírozása;

járművek lízingjének finanszírozása; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járművek
fenntartásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járműbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki
szolgáltatások; gépjármű vásárlás finanszírozása; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; gépkocsi lízing
finanszírozása; gépkocsi lízing és beszerzés finanszírozása.
39

Gépjárműkölcsönzés; gépjárművek mentése; gépjárművek szállítása; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek

vontatása; gépjárműmentési szolgáltatások; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek szerződéses
kölcsönzése; gépjárművek alkatrészeinek tárolása; járművek kölcsönzése; teherautók kölcsönzése; versenyautók
kölcsönzése; közúti szállítóeszközök kölcsönzése; járművek kölcsönzése, járműkölcsönzés; gépkocsi
tetőcsomagtartók kölcsönzése; szárazföldi gépjármű kölcsönzési szolgáltatások; utánfutók, lakókocsik
M1659

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
bérbeadása, kölcsönzése; vontatójárművek és pótkocsik kölcsönzése; tehergépjárművek és gépjárművek

kölcsönzése; gépkocsi kölcsönzéshez kapcsolódó foglalási szolgáltatások.
( 111 ) 231.833
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 19 03738
( 220 ) 2019.12.09.
( 732 ) Gyebnár Ilona, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Zsuzsa Gabriella Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru; fémtartályok

tároláshoz vagy szállításhoz.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok
csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 231.834
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 19 02928
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) PREMIUM SPORT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kató Zoltán, Budapest
( 541 ) #shoesrevolution
( 511 ) 25

Gyalogló cipők; hétköznapi [casual] cipők; kiránduló cipők; lapos cipők; hegymászó cipők; tornacipők,

edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; bakancsok, csizmák; téli csizmák; vízálló csizmák, bakancsok; bokacsizmák,
rövidszárú csizmák; csizmák hölgyek számára; fűzős bakancsok, csizmák; túracipők; edzőcipők, sportcipők;
sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; bakancsok túrázáshoz;
hegymászó bakancsok [túrabakancsok]; félcipők; bokacipők.
( 111 ) 231.835
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00086
( 220 ) 2020.01.13.
( 732 ) Zone Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIXATO
( 511 ) 9

Antennák; akkumulátorok; töltők; rádiótelefonok; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák

formájában; mobiltelefon tokok; táblagép tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok
okostelefonokhoz; mobiltelefonokhoz kialakított tartók; digitális fényképezőgépek; fényképezőgép tokok; GPS
navigációs eszközök; DVD-lejátszók; fejhallgatók; headsetek telefonokhoz; vezeték nélküli headsetek;
fényképezőgépek, kamerák; hordozható zenelejátszók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok; laptop tokok;
okoskarórák; rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; digitális fényképezőgép alkatrészek és
kiegészítők; számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil
számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; alkatrészek és
kiegészítők GPS (navigációs) eszközökhöz; audiovizuális eszközök, alkatrészek és kiegészítők; digitális
képkeretek; alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez; alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz.
35

Reklámozás, promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban;
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mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; akkumulátorokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; navigációs eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai
munkák; kiskereskedelem az alábbi fogyasztási és egyéb cikkekkel kapcsolatban: antennák, töltők, rádiótelefonok
(mobiltelefonok), rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők, képernyővédők mobiltelefonokhoz
készült fóliák formájában, mobiltelefon tokok, táblagép tokok, tokok digitális személyi asszisztensekhez, tokok
okostelefonokhoz, mobiltelefonokhoz kialakított tartók, digitális fényképezőgépek, fényképezőgép tokok,
digitális fényképezőgép alkatrészek és kiegészítők, számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők
számítástechnikai eszközökhöz, mobil számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők mobil
számítástechnikai eszközökhöz, digitális képkeretek, fejhallgatók, headsetek telefonokhoz, vezeték nélküli
headsetek, fényképezőgépek, kamerák, alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez, hordozható
zenelejátszók, hordozható zenelejátszókhoz való tokok, alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz,
laptop-tokok, elektronikus távirányítású játék járművek, elektronikus távirányítású játékok, távirányítós játékok,
alkatrészek és kiegészítők távirányítású játék járművekhez, alkatrészek és kiegészítők elektronikus játékokhoz.
( 111 ) 231.836
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00358
( 220 ) 2020.02.05.
( 732 ) Szirt Attila, Budapest (HU)
( 541 ) party-co
( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; ecet, szószok és egyéb

fűszerek.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 231.837
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00209
( 220 ) 2020.01.24.
( 732 ) FŐKÖNYVGURU Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adminisztratív könyvelés; adóbevallások elkészítése [könyvelés]; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos

könyvelési tanácsadás; adótanácsadás [könyvelés]; adótervezés [könyvelés]; adóvisszatérítési tanácsadó
szolgáltatások [könyvelés]; adózással kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési
tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; költségek könyvelése; könyvelés;
könyvelés, könyvvizsgálat; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyvelési szolgáltatások
nyugdíjalapokhoz; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyveléssel
kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; követelésekkel kapcsolatos
könyvelési szolgáltatások; mérlegképes könyvelés; mezőgazdasági vállalkozások költségeivel kapcsolatos
könyvelési szolgáltatások; számítógépes könyvelés; számítógépesített könyvelési szolgáltatások; számlákkal
kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; tandíjjal kapcsolatos könyvelési
szolgáltatások; tandíjköltségekkel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;
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adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés,

fizetési jegyzékek elkészítése; számítógépesített bérszámfejtés.
( 111 ) 231.838
( 151 ) 2020.07.01.
( 210 ) M 20 00210
( 220 ) 2020.01.24.
( 732 ) Gábossy Ádám, Solymár (HU)
( 740 ) Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fincsiföl
( 511 ) 29
30

Tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylalt, szorbetek és

más ehető jégkrémek.
( 111 ) 231.846
( 151 ) 2020.07.02.
( 210 ) M 19 03866
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) EDUTUS Egyetem, Tatabánya (HU)
( 740 ) Dr. Bendzsel-Varga Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok és játékszerek.

41

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

45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 111 ) 231.864
( 151 ) 2020.07.07.
( 210 ) M 20 00381
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)
( 541 ) Thomas Breitling Sport
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 231.865
( 151 ) 2020.07.07.
( 210 ) M 20 00384
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)
( 541 ) RIOLIT
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 231.866
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( 151 ) 2020.07.07.
( 210 ) M 20 00393
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) Lila Füge Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Adrienn, Budapest
( 541 ) Lila Füge
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 231.867
( 151 ) 2020.07.07.
( 210 ) M 20 00396
( 220 ) 2020.02.07.
( 732 ) Kovács Szabolcs, Hévíz (HU)
( 541 ) Zalacarte
( 511 ) 9

3D-s animációs szoftverek; 3D-s számítógépes grafikai szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; animációs szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek;
interaktív szórakoztató szoftver; irodai és üzleti alkalmazások; képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és
szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; kommunikációs és hálózatépítő szoftverek; kommunikációs,
hálózatépítő és közösségi hálózati szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra;
letölthető szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; oktatási
mobilalkalmazások; oktatási szoftverek; oktató szoftverek; számítógéppel használható interaktív szórakoztató
szoftverek; szimulációs szoftverek; szimulációs szoftverek [szórakoztatás]; szoftveralkalmazások mobil
eszközökhöz; szoftverek termékfejlesztéshez; szórakoztató szoftverek.
35

Digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális

reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;
e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával
kapcsolatos reklámszolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; eseménymarketing;
harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; hirdetés elektronikus
hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés
magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások,
valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a közvélemény
figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; hírességek
promóciós menedzselése; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten
használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing;
jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; kereskedelmi vállalkozásoknak
nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi
vásárok reklámozás céllal való szervezése; koncertek promóciója [reklámozása]; közönségszolgálati [PR]
szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója.
36

Bemutatótermek bérbeadása; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;

ingatlanok bérbeadása; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlantanácsadás; vállalati ingatlanhoz
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; szórakozóhelyekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;
kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi központok bérbeadása;
irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai;
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ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs

szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás;
épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.
( 111 ) 231.868
( 151 ) 2020.07.07.
( 210 ) M 20 00397
( 220 ) 2020.02.08.
( 732 ) Klug Lajos, Budapest (HU)
Tóth Ferenc, Gödöllő (HU)
( 541 ) ImMuniPot
( 511 ) 1

Talajeredetű károsítókkal szembeni növényi ellenállóságot biztosító kertészeti ültetőközeg hasznos

mikroorganizmusokkal beoltott települési és lakossági zöldhulladék-komposztból.
( 111 ) 231.869
( 151 ) 2020.07.07.
( 210 ) M 20 00524
( 220 ) 2020.02.19.
( 732 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEVIL
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra.

( 111 ) 231.870
( 151 ) 2020.07.07.
( 210 ) M 20 00527
( 220 ) 2020.02.19.
( 732 ) ATOM TRADE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Cseszlai Ádám, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 111 ) 231.872
( 151 ) 2020.07.07.
( 210 ) M 20 00122
( 220 ) 2020.01.15.
( 732 ) Játék Bolygó Egyéni Cég, Budapest (HU)
( 740 ) Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Játék Bolygó
( 511 ) 28

Akciófigura játékkészletek; akciófigurák [játékok vagy játékszerek]; alkatrészkészletek játékautó-modellek

építéséhez [teljes készlet]; alkatrészkészletek [teljes készlet] játékmodellek készítéséhez; állatfigurák mint
játékszerek; arcmaszkok mint játékszerek; asztali játékok és szerencsejáték-eszközök; átalakítható robotikus játék
járművek; átalakítható robotikus játékok; automata, érmével működő játékok; autómodellek; autómodellek
[játékok vagy játékszerek]; baba játszószőnyegek; babaágyak; babaház bútorok; babaház szobák; babaházak;
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babák; babák, mint játékok; babák ülőhelyzetben (osuwari babák); babaringatók; babaruhák; babbal töltött

játékok; babzsák babák; babzsák dobáló játékok; babzsákok játékszerek formájában; bambuszból készült játékok;
bankjeggyel működő játékkészülékek; beállítható játékfigurák; beltéri játékeszközök gyermekeknek; beltéri
játszósátrak; berendezések játékokhoz; berendezési tárgyak babaházakhoz; beszélő babák; beszélő játékok; beülős
játék járművek; bodhidharma-babák felrajzolatlan pupillákkal (menashi-daruma); bölcsődékben használt játékok,
játszóeszközök; bolhajátékok, szöcskejátékok [tiddlywink]; bólogató figurák; buborékfújó készletek pálcával és
oldattal; bűvészettel kapcsolatos játékszerek; bűvészkellékek; bűvészkészletek (játékszerek); bűvésztrükkök,
-mutatványok; célbadobós játékok; céltáblák; csecsemőjátékokat tartalmazó játszómatracok; csecsemőjátékokkal
felszerelt játszómatracok [játékok]; csecsemőknek való hinták; csocsó asztalok, asztalifoci asztalok;
csocsóasztalok; csökkentett méretű futball-labdák; csökkentett méretű kapufák; csörgők [játékszerek]; csúszdák
[játékszerek]; csúszdák, mint játszóeszközök gyermekek számára; dámajáték táblák; dámatáblák; drónok
[játékszerek]; egymásba illeszthető építőjáték darabok; egymásba illeszthető játék építőkockák; elektromos
játékok; elektronikus akció játékok; elektronikus céltáblák, célpontok játékhoz; elektronikus céltáblák játékhoz és
sporthoz; elektronikus foglalkoztató játékok; elektronikus játékautomaták [érmével vagy zsetonnal működtethető
berendezések]; elektronikus játékkészülékek; elektronikus játékok; elektronikus játékszerek; elektronikus oktatási
játékgépek gyermekek számára; elektronikus oktató játékok gyermekeknek; elektronikus oktató játékok;
elektronikus tanulójátékok; elektronikus távirányítású játékok; elektronikus távirányítású játék járművek;
elektronikusan működtetett játék gépjárművek; elemes távirányítású játékautók; elemmel működő játékok; emberi
játékfigurák; építőjátékok; építőjátékok, építőkészletek; építőjátékok, építőkockák; építőkockák [játékok]; európai
stílusú babák; fából készült játékok; fajátékok; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; felfújható fürdőjátékok;
felfújható gumibelsők szabadidős vízi tevékenységekhez; felfújható játékok; felfújható játékok csónakok
formájában; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható keljfeljancsik; felfújható medencék,
pancsolómedencék; felfújható medencék szabadidős használatra; felfújható ráülős játékok; felfújható
strandjátékok; felfújható szurkolói tapsrudak; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; felfújható
úszóeszközök rekreációs célokra; felfújható úszómedencék [játékok]; felfújható úszómedencék szabadidős
használatra [játékok]; felfújható vízi játékok szabadidős célokra; felhúzással működő játékok; felhúzókaros
játékok; felhúzós fém játékok; felhúzós járó játékok; felhúzós játékok; felhúzós játékok [műanyagból]; feltekert
zsinórral ellátott dobóorsók, mely lecsavarodik és újra felcsavarodik, ezáltal visszajuttatja az orsót a kézbe;
fémből készült játékok; fidget spinners (kézi forgójátékok, pörgettyűk); focipálya-játékmodellek; forgók
gyerekágyra [játékok]; formálható figurák; frizbik; függőleges japán flippergépek [pachinko gépek]; fürdőszobai
játékok; gépek ügyességi vagy szerencsejátékok játszásához; giroszkópok és repülésstabilizálók
repülőgépmodellekhez; gólyalábak szabadidős célokra; golyójátékok; golyók, tekegolyók; gumi baseball-labdák;
gumiból készült játékok; gumifigura játékok; gumilabdák; gyermekhinták; gyermekkocsikban használt játékok;
gyűjthető játékfigurák; háborús játékokban használható festéklövedékek; háborús játékokhoz használt miniatűr
figurák; háborús játékokhoz használt modellek; hagyományos japán játékbabák; hagyományos öltözetű babák;
hagyományos öltözetű western babák; hajlítható játékok; hálók labdajátékok gyakorlásához; hálók
labdajátékokhoz; hasbeszélő bábuk; hinták; hinták gyermekeknek; hinták [játékok]; hintalovak; hintalovak
fémkereten; hintalovak, hintázó játékok, libikókák; hócsúszkák; homokjátékok; homokozó játékok; hosszabbító
hidak biliárdhoz; hurling labda (sliotar); hurling ütő; húzós játékok; illesztős építőjátékok; intelligens elektronikus
játékjárművek; intelligens játékok; intelligens játékrobotok; intelligens plüssjátékok; járműmodell verseny
készletek; járműmodellek (méretarányos -); járművekkel kapcsolatos játékkészletek; játék ácsszerszám készletek;
játék adó-vevők, walkie-talkie-k [nem működő]; játék akciófigurák; játék autómodellek; játék baba öltöztető
kellékek; játék babakocsik; játék babzsákok [otedama]; játék babakocsik, gyerekkocsik; játék benzinkúti
berendezések, felszerelések; játék birkózószorítók; játék brossok; játék ékszerek; játék élelmiszerek; játék
építőelemek; játék építőkészletek; játék építőkockák; játék építőkockák fából; játék étkészletek [edények és
evőeszközök]; játék fényképezőgépek [fényképkészítésére nem alkalmas]; játék figurák; játék forgalomirányító
berendezések, készülékek; játék főzőeszközök; játék görkorcsolyák; játék gőzmozdony modellek; játék gyurma;
játék hab kezek; játék hajók; játék harangjátékok; játék háztartási készülékek; játék hógömbök; játék íjak és
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nyílvesszők; játék járműpályák, utak; játék járművek; játék járművek átalakítható részekkel; játék járművekkel

kapcsolatos készletek; játék kábelvasutak; játék kamionok; játék karácsonyfák; játék kempingfelszerelés; játék
kertész készletek; játék kéziszerszámok; játék kötőgépek; játék léggömbök; játék légi járművek; játék
lemezjátszók; játék lepkehálók; játék lőfegyverek; játék mikroszkópok; játék modellező kézműves készletek;
játék modellkészletek; játék műkörmök; játék nindzsa [ninja] fegyverek; játék nuncsakuk; játék nyomdakészletek;
játék páncélok; játék periszkópok; játék piperetáskák, neszesszerek; játék pisztolyok; játék pisztolytáskák; játék
postaládák; játék rágógumi adagoló gépek; játék rágógumi adagolók lapka alakú rágógumikhoz; játék robotok;
játék rovarketrecek; játék sárkányok; játék sportfelszerelések; játék sütő- és főzőedények; játék sütőformák,
sütőedények; játék számítógépek [nem működő]; játék szerszámkészletek; játék szobrocskák; játék szupermarket
pénztári berendezések; játék teáskészletek; játék teherautók; játék testedző berendezések; játék ujjlenyomatvevő
készletek; játék varrókészletek; játék vasútmodell készletek; játék vegyészkészletek; játék versenykészletek; játék
vitorlázó repülőgépek; játék xilofonok; játék zenedobozok; játék zseblámpák [nem működőképes]; játékalagutak;
játékálarcok; játékállatok; játékautók; játékautomaták; játékbaba bútorainak tartozékai; játékbaba cipők; játékbaba
jelmezek, ruházatok; játékbabák; játékbabákhoz való fejfedők; játékboltok; játékbútorok; játéképítmények
gyerekeknek; játékfegyverek; játékfigurák; játékfigurákból álló játékkészletek; játékgarázsok; játékgépek;
játékgitárok; játékgitt; játékhalak; játékhangszerek; játékharmonikák; játékházak; játékjárművekhez használatos
játszómatracok; játékjárművekhez használt játszómatracok [játékok]; játékkalapok; játékkardok; játékkártyák
bűvésztrükkökhöz; játékkatonákat használó háborús játékok; játékkerékpárok; játékkészletek; játékkészletek
akciófigurákhoz; játékkészletek babákhoz; játékkörnyezetek, -hátterek akciófigurákhoz; játékkürtök; játékkutyák;
játéklabdák; játéklabdák, játszólabdák; játéklufik, léggömbök; játékmacik, játékmackók; játékmadarak;
játékmagnók; játékmikrofonok; játékmodellek; játéknövények; játéknyilak; játékok; játékok adventi naptárban;
játékok állatok számára; játékok csecsemőknek kiságyba; játékok élelmiszer-utánzatok formájában; játékok
fürdőkádba; játékok [játékszerek] háziállatok részére; játékok kisállatok érzéseinek értelmezéséhez; játékok
mások megtréfálásához [játékszerek]; játékokhoz használt labdák; játékokhoz használt miniatűr figurák;
játékórák; játékórák és -karórák; játékpálcák; játékpénz; játékpisztolyok; játékrakéták; játékrepülőgép-indító,
-kilövő eszközök; játékrepülőgépek; játékriasztók, behatolás elleni riasztó eszközök [játékok]; játékrobotok;
játéksátrak; játéksípok; játékszánkók; játékszélmalmok; játékszerek; játékszerek gyermekeknek; játékszerként
használt piperecikk-utánzatok; játékszerként használt piperekészítmény-utánzatok; játékszerszámok; játékszínház
modellek gyermek színház készletek formájában; játéktalicskák; játéktávcsövek; játéktelefonok;
játékteleszkópok; játéktermekben használt szórakoztató berendezések; játéktrombiták; játékújdonságok partikhoz;
játékvagonok; játékvárak; játékvetítők; játékvirágok; játékvödrök és -lapátok; játékzongorák; játékzsetonok;
játszósátrak; játszótéri labdák; jávorszarvas formájú puha játékok; jelmezek mint gyerekjátékok; kabala babák;
kaleidoszkópok; kapszlik játékpisztolyokhoz; karikadobálós játékok; karikadobó játékok; karikadobó játékok
[karika dobálós játékok]; karikajátékok; karikajátékok [karikadobó játékok]; keno kártyák; képzeletbeli figurákat
ábrázoló játéktárgyak; kerekek játékjárművekhez; kerekes játékok; készlet formájában értékesített játékszerek;
készletek formájában értékesített játékszerek; készletek [teljes készlet] mérethű modellek építéséhez; kézi flipper
játékok; kézi játékkonzolok; kézműves, kreatív modellfigura készletek; kézügyességi játékok készlet formában;
kézügyességi modellező készletek; kézzel eldobandó szivacsrepülők mint játékszerek; kifejezetten hordozható
játékok szállítására tervezett tokok; kilőhető játékrepülők; kirakós játék; kirakós játékok [puzzle]; kirakósok;
kiságyforgók [játékok]; kitömött bábuk; kitömött játékállatok; kitömött játékmackók; kitömött játékok; kiugrós
játékok; kocka formájú logikai kirakójátékok; kokeshi babák; kötélből készült kisállat-játékok; különféle
formákra átalakítható játékfigurák; kültéri játékok; labdák játékokhoz; ládák játékjárművekhez; ládák
játékkellékekhez; lebegő eszközök úszáshoz; LED-fényes botok (játékszerek); léggömbök; légi járműveket
mintázó felfújható játékok; légpárnás hokiasztalok; légpisztolyok [játékok]; mágneses építőkocka játékok;
mágneses építőkockák, melyek játékszerek; mágneses gyurma mint játékszer; malomjáték készletek; mandiner,
mandinergumik; manipulatív játékok; manipulatív logikai játékok; manipulatív logikai kirakók, puzzle-k;
manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok; marionettek; marionettek, bábuk; markolódarus játékgépek;
mászókák; mászókák [játékszerek]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető
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babák]; mazsorett botok, pálcák; mechanikus akciójátékok; mechanikus játékok; medencékben használatos

játékok; méretarányos autómodellek [játékok]; méretarányos épületmodellek [játékok]; méretarányos
járműmodellek [játékok]; méretarányos járműmodellek; méretarányos járműmodellek [játékszerek]; méretarányos
modell készletek [játékok]; méretarányos modellautók [játékszerek]; méretarányos modellfigurák; méretarányos
növénymodellek; méretarányos repülőgép modellek; méretarányos struktúra modellek [játékok]; miniatűr
autómodellek [játékok vagy játékszerek]; miniatűr futball készlet másolatok, replikák; miniatűr játék
hajómodellek, csónakmodellek; miniatűr öntött fém járművek; modell járművek és játékszerek; modellépítésre
használt alkatrészkészletek [teljes készlet]; modellezett műanyag játékfigurák; modellhelikopterek;
modelljárművek; modellkészletes játékautók; moduláris játékok; motoros játékállatok; mozaik rejtvények;
mozaikrejtvények; műanyag játékok; műanyag játékok fürdéshez; műanyag modellek mint játékok; műanyag
modellező készletek játék járművek készítéséhez; műanyagból készült játékok; multifunkciós játékok
csecsemőknek; négykerekű járművek gyermekeknek [játékszerek]; nem motoros meglovagolható játékok;
nyomkodható sípolós játékok; oktatási célú játékszerek; oktató játékszerek; ördögnyelvek partikhoz; orsók
sárkányokhoz; összenyomható labdák mint játékszerek; összenyomható, nyomogatós játékok; pályák, sínek
járműmodellekhez; pályák, terepasztalok vasútmodellekhez; papír arcmaszkok; paintball lövedékek; paintball
fegyverek; papír játék babák; papírrepülőgépek; papírsárkányok; papírtrombiták; parti játékok; parti kellékek;
patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pedálhajtású kerekes játékok; pedálos játékautók;
pénzbedobós játékgépek; pénzlövő játékfegyverek; perselyek; perselyt tartalmazó játékok; pinaták [édességgel,
játékokkal töltött parti kellékek]; piramis építő játékok; pisztolytáskák játékpisztolyokhoz; plüss játékbabák; plüss
játékok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüss játékok szundikendővel; plüss játékszerek;
plüssjátékok szundikendővel; pneumatikus paintball fegyverek; pogok játékhoz; porcelánbabák; pörgettyűk,
búgócsigák [játékok]; puha játékok állatok formájában; puzzle szőnyegek [játékszerek]; puzzlék, kirakós játékok;
rádiós távirányítású játékrobotok; rádiós távirányítású játékhelikopterek; rádióvezérlésű járműmodellek;
rádióvezérlésű játékautó modellek; rádióvezérlésű játékjárművek; rádióvezérlésű játékok; rádióvezérlésű
játékrepülők; rágókákat tartalmazó babacsörgők; rajzoló játékok; rakéták mint modelljátékok; ráülős
gyermekjárművek [játékszerek]; ráülős játék járművek; ráülős játék járművek (motoros -); ráülős játékjárművek
gyermekeknek; ráülős játékok; repülőgépmodell-készletek; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rongybabák;
ruhadarabok játékmackóknak; ruhák európai babákhoz; ruhák hagyományos japán játékbabákhoz; ruhák
játékfigurákhoz; ruhák játékokhoz; ruhakiegészítők babákhoz; sárkány-alkatrészek; sárkány fogantyúk;
sárkányfarkak; sárkányzsinórok; shove ha'penny készletek; sisakok babáknak; speciális pumpák labdajátékokhoz
használt labdákhoz; sportjátékok; strandlabdák; szakura babák; szállítóeszközök plüssmackóknak; szánkók,
bobok [játékok]; szánkók [játékok]; szánkók [szabadidős felszerelések]; szánkók szórakoztató célú lesikláshoz;
szánok, szánkók [rekreációs felszerelések]; szappanbuborék fújók [játékszerek]; szélforgók; szemellenzők
játéksisakokhoz; szövet játékok; tarot kártyák [játékkártyák]; társasjátékok; távirányítású játékok járművek
formájában; távirányítós játékok; távirányítós méretarányos járműmodellek; távirányítós repülő játékok;
távvezérlésű játékjárművek; teke [játékok]; tetherball labdák; tivoli játékok; többfunkciós táblák gyermekeknek
[játékok]; többrendeltetésű játékok gyermekeknek; többrészes építőjátékok; tobogánok [szánkófélék]; tokok akció
figurákhoz; tologatós játékok; tömör ütők labdajátékokhoz; tornabotok; trambulinok; tréfás, vicces kellékek;
triciklik gyermekek számára [játékok]; triciklik [játékszerek]; tűzijátékok [játékszerek]; ugráló játékok;
ugrálóbotok [pogo stick]; ugrálókötelek; ügyességi akciójátékok; ügyességi- és akciójátékok; ügyességi
játékautomaták; úszódeszkák [kickboardok]; úszódeszkák szabadidős célokra; úszódeszkák szabadidős
használatra; úszómedencék [játékcikkek]; úszóövek szabadidős használatra; úszószőnyegek szabadidős célokra;
vámpírfogak mint partikellékek; varázsdobozok kiugró alakkal; vasútmodellek; vékony gumiból készült
felfújható játékok; versenyautós játékok; vezérlőberendezések játékokhoz; videojáték gépek burkolatai;
videojátékok; világító és hangot adó elektromos akciófigurák; világító játékrudak; vitorlázó repülőgépek
[játékszerek]; vitorlázó repülőgépek [méretarányos modellek]; vizet fecskendező, spriccelő játékok; vízi
csúszdák; vízi játékok; vízicsúszdák; vízicsúszdák [játékberendezések]; vízipisztolyok; vízipisztolyok
[játékszerek]; vízszintes flipperek [korinto játékgépek]; vödrök [játékszerek]; vödrök [játékszerek] műanyagból;
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
vonatkészletek [játékszerek]; vonatkészletek, vasútkészletek; vonatmodell készletek; xilofonok mint zenélő

játékok; zajkeltő játékkacatok partikhoz; zenélő játékok; zenés játékok; zsetonok bingóhoz; zsinórral ellátott
pörgettyűk, mely eldobás után a pörgettyűt visszajuttatja a kézbe; zsonglőrfelszerelés; zsonglőrlabdák.
A rovat 92 darab közlést tartalmaz.
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