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 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

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

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs

hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

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

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketingszolgáltatások; 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
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szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

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

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

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

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

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

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások

lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

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

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

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 hirdetései hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként

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

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

területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; franchise-oknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós

árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és
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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 mű-sorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

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

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

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő

szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

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

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (ISP); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

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

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

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

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;

elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós

sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi
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információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása

televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program

sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; videó- és audio műsorok 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

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; videójel-közvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések

biztosítása külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése;

képátviteli berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas

műsoridő bérlete; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési

idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók];

műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós

átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos

kommunikáció; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel;

számítógépes adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció

elektromágneses hullámok segítségével; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül;

kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció

multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével;

kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció rádión

keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikáció

távirati úton; távnyomtatós kommunikáció; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax kommunikációs

szolgáltatások; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; kommunikáció távirat útján; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok
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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 videókonferenciákhoz; 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]; videókonferencia 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 számítógépes információs hálózathoz

való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása,

információátadás és információterjesztés céljából; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő

bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése;

internet hozzáférés biztosítása; központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy

dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés

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

hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés

biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő

rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió

hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés

biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása;

hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; MP3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása;

kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz; távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes

adatbázisokhoz és az internethez; távközlési hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és

internetes adatbázisokkal; több felhasználós vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása;

többszörös felhasználású hozzáférés globális számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk

átadásához és terjesztéséhez; telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online

adattovábbítás; online szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy

adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel;

segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához; képek műholdas közvetítése;

elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása; online interaktív hirdetőtáblák; internetet és

más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások; képek továbbítása számítógép segítségével;
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adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ adása és vétele [továbbítása] távközlési

hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű számítógépes hálózatok segítségével;

információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos

információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal; interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása;

rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; írott üzenetek, közlemények

átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön keresztül;

információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozáson keresztül

történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy audiovizuális képek továbbítása globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és munkaállomások közötti

információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk továbbítása az

audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles adatátvitel; adatok

továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül; információátvitel ugyanahhoz a

telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül; információtovábbítás belföldi és

nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési hálózatokon; adatátvitel rádiós

személyhívón keresztül; információtovábbítás videókommunikációs rendszereken keresztül; távközlési

adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti készítményekkel,

gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás; műholdas adat-, hang- és

képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet- és képtovábbítás;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások;

üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás telefonon;

üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és faxon;

műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok

továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített

adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk

átvitele telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon

keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások

továbbítása; videófilmek 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]; videó on-demand

szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok

fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz;

távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása,

közvetítése műholdon keresztül; videókonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok

biztosítása; elektronikus videókapcsolatok 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
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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]; videókonferenciához 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 számítógépes átvitellel;

elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számítógépes hálózaton

keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas

televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs

berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

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

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

keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és

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

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

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon-

és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos

hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; táviratos távközlési

szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes

telekommunikáció; távközlési 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;
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telematikai kommunikáció számítógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető

telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel;

telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós

műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs rendszerek

üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil kommunikációs

rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok működtetése;

műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses tv szolgáltatás (fizetős

tv) működtetése, videó-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; audio

kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli

szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli

kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő

szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok

működtetői számára; ISP szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; számítógép

segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk

nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások;

elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével 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; videóanyagok meghatározott közönségnek történő

terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő

távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési

és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és

vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; időosztás szolgáltatások kommunikációs

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

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli

szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs

szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil

telekommunikációs hálózati szolgáltatások; értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások;

rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;

hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati

konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videókonferencia szolgáltatások; videókonferencia szolgáltatások;

online kommunikációs szolgáltatások; online üzenetküldési szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások;

PBX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető

adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri

rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok

továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs

eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső szolgáltatások; információátviteli szolgáltatások digitális

hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail; hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti

adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési

hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;

televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videóüzenet szolgáltatások; videóátviteli

szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és adatátviteli szolgáltatások; internet
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hozzáférési szolgáltatások; globális számítógépes hálózat hozzáférési szolgáltatások; elektronikus levél továbbító

szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő szolgáltatások; számítógépes kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógépes telefonálás;

számítógépes továbbítási szolgáltatások; számítógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

rádió, telefon, távíró segítségével; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;

rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs

szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videókonferencia 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 videó text

szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; videótelefon szolgáltatások; videókommunikációs szolgáltatások;

videótelefon szolgáltatások; videókonferencia szolgáltatások biztosítása; videótex szolgáltatások; webcasting

szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videóközvetítés; videóhálózatok zártláncú televízióhoz;

 videóhálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videóhálózatok felügyeleti, őrző-védő szolgáltatásokhoz.

 41    Hang- és videóanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilmforgalmazás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz

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

kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas

televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;

dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;

zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videófilmekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus

magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok

megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások;

kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;

globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videószalagok 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,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 15. szám, 2020.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1860



kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videószalagok

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

berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; CD lemezek kölcsönzése; rádió- és

televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; film-

vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó

mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések

bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok

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

vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videókamerák

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 videószalagokon;

műsoros videószalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videójelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videólemezek kölcsönzése; videófilmek kölcsönzése;

videófelszerelések kölcsönzése; videójátékok kölcsönzése; videófelvevők kölcsönzése; videókamerák

kölcsönzése; videószalagok és mozifilmek kölcsönzése; videószalagok, videókazetták és videógramok

kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videófelvételek kölcsönzése;

animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma

előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videóelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;

rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés

szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek

prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi

produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei

előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád

műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és

berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások

nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása;

filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési

funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási

anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai

adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;

elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;

televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon

keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi

sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási

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

koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; konferenciák
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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;

videófilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése

mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási

filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és

-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;

animációs mozis videóklipek 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 videófelvételek 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

videófilmek 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 videószalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és

zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós

műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videószalagok

gyártása; videófilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok

gyártása; videófilmgyártás; hang- és/vagy videófelvételek készítése; videókazetták gyártása; oktatóvideók

készítése; videólemezek gyártása; videófelvételek készítése; videószalagok és videószalagok gyártása

videólemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videószalagok gyártása vállalati

használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;
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mozifilmek vetítése technikai célokra; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok

lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang- vagy videóstúdiók 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; videórögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió

szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó- és

televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;

művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;

hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;

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

rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető

szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);

szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videófelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

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

készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videókészítési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videófelvételek készítése; audio-, film- , videó- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,

videófelvételek 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
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területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;

 eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.

 ( 111 )  230.968

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 01945

 ( 220 )  2018.12.04.

 ( 732 )  TVC Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

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

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs

hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

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

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketingszolgáltatások; 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
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tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online

promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti

szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

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

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

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

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

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

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások

lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

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

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

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 hirdetései hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként

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

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

területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; franchise-oknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós
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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 mű-sorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

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

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

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő

szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

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

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (ISP); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

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

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

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

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós
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műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;

elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós

sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi

információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása

televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program

sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; videó- és audio műsorok 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

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; videójel-közvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések

biztosítása külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése;

képátviteli berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas

műsoridő bérlete; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési

idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók];

műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós

átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos

kommunikáció; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel;

számítógépes adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció

elektromágneses hullámok segítségével; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül;

kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció

multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével;

kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció rádión

keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikáció

távirati úton; távnyomtatós kommunikáció; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax kommunikációs
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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 videókonferenciákhoz; 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]; videókonferencia 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 számítógépes információs hálózathoz

való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása,

információátadás és információterjesztés céljából; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő

bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése;

internet hozzáférés biztosítása; központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy

dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés

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

hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés

biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő

rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió

hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés

biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása;

hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; MP3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása;

kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz; távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes

adatbázisokhoz és az internethez; távközlési hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és

internetes adatbázisokkal; több felhasználós vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása;

többszörös felhasználású hozzáférés globális számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk

átadásához és terjesztéséhez; telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online

adattovábbítás; online szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy

adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 15. szám, 2020.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1868



segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához; képek műholdas közvetítése;

elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása; online interaktív hirdetőtáblák; internetet és

más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások; képek továbbítása számítógép segítségével;

adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ adása és vétele [továbbítása] távközlési

hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű számítógépes hálózatok segítségével;

információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos

információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal; interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása;

rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; írott üzenetek, közlemények

átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön keresztül;

információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozáson keresztül

történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy audiovizuális képek továbbítása globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és munkaállomások közötti

információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk továbbítása az

audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles adatátvitel; adatok

továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül; információátvitel ugyanahhoz a

telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül; információtovábbítás belföldi és

nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési hálózatokon; adatátvitel rádiós

személyhívón keresztül; információtovábbítás videókommunikációs rendszereken keresztül; távközlési

adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti készítményekkel,

gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás; műholdas adat-, hang- és

képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet- és képtovábbítás;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások;

üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás telefonon;

üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és faxon;

műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok

továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített

adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk

átvitele telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon

keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások

továbbítása; videófilmek 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]; videó on-demand

szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok

fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz;

távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása,

közvetítése műholdon keresztül; videókonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok

biztosítása; elektronikus videókapcsolatok 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
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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]; videókonferenciához 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 számítógépes átvitellel;

elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számítógépes hálózaton

keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas

televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs

berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

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

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

keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és

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

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

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon-

és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos

hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; táviratos távközlési

szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes

telekommunikáció; távközlési 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
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szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen

kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai

hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai szolgáltatások;

telematikai kommunikáció számítógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető

telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel;

telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós

műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs rendszerek

üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil kommunikációs

rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok működtetése;

műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses tv szolgáltatás (fizetős

tv) működtetése, videó-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; audio

kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli

szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli

kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő

szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok

működtetői számára; ISP szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; számítógép

segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk

nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások;

elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével 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; videóanyagok meghatározott közönségnek történő

terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő

távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési

és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és

vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; időosztás szolgáltatások kommunikációs

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

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli

szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs

szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil

telekommunikációs hálózati szolgáltatások; értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások;

rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;

hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati

konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videókonferencia szolgáltatások; videókonferencia szolgáltatások;

online kommunikációs szolgáltatások; online üzenetküldési szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások;

PBX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető

adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri

rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok

továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs

eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső szolgáltatások; információátviteli szolgáltatások digitális

hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail; hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti

adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési
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hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;

televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videóüzenet szolgáltatások; videóátviteli

szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és adatátviteli szolgáltatások; internet

hozzáférési szolgáltatások; globális számítógépes hálózat hozzáférési szolgáltatások; elektronikus levél továbbító

szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő szolgáltatások; számítógépes kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógépes telefonálás;

számítógépes továbbítási szolgáltatások; számítógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

rádió, telefon, távíró segítségével; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;

rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs

szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videókonferencia 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 videó text

szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; videótelefon szolgáltatások; videókommunikációs szolgáltatások;

videótelefon szolgáltatások; videókonferencia szolgáltatások biztosítása; videótex szolgáltatások; webcasting

szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videóközvetítés; videóhálózatok zártláncú televízióhoz;

 videóhálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videóhálózatok felügyeleti, őrző-védő szolgáltatásokhoz.

 41    Hang- és videóanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilmforgalmazás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz

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

kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas

televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;

dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;

zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videófilmekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus

magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok

megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások;

kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;

globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videószalagok 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
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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; videószalagok

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

berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; CD lemezek kölcsönzése; rádió- és

televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; film-

vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó

mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések

bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok

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

vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videókamerák

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 videószalagokon;

műsoros videószalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videójelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videólemezek kölcsönzése; videófilmek kölcsönzése;

videófelszerelések kölcsönzése; videójátékok kölcsönzése; videófelvevők kölcsönzése; videókamerák

kölcsönzése; videószalagok és mozifilmek kölcsönzése; videószalagok, videókazetták és videógramok

kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videófelvételek kölcsönzése;

animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma

előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videóelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;

rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés

szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek

prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi

produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei

előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád

műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és

berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások

nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása;

filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési

funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási

anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai

adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;

elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;

televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon

keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi
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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;

videófilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése

mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási

filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és

-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;

animációs mozis videóklipek 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 videófelvételek 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

videófilmek 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 videószalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és

zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós

műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videószalagok

gyártása; videófilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok

gyártása; videófilmgyártás; hang- és/vagy videófelvételek készítése; videókazetták gyártása; oktatóvideók
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készítése; videólemezek gyártása; videófelvételek készítése; videószalagok és videószalagok gyártása

videólemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videószalagok 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 videóstúdiók 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; videórögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió

szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó- és

televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;

művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;

hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;

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

rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető

szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);

szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videófelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

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

készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videókészítési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videófelvételek készítése; audio-, film- , videó- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,

videófelvételek 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
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kölcsönzése; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; kábeltelevízión keresztül

biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;

szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté

területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;

 eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.

 ( 111 )  230.969

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 01944

 ( 220 )  2018.12.04.

 ( 732 )  TVC Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

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

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs

hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

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

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketingszolgáltatások; 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
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hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes

reklámozási szolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői

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

tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online

promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti

szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

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

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

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

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

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

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások

lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

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

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

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 hirdetései hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések
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összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; franchise-oknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós

árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és

kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus

reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a mű-sorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

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

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

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő

szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

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

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (ISP); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

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

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

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

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet
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is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;

elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós

sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi

információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása

televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program

sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; videó- és audio műsorok 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

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; videójel-közvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések

biztosítása külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése;

képátviteli berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas

műsoridő bérlete; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési

idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók];

műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós

átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos

kommunikáció; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel;

számítógépes adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció

elektromágneses hullámok segítségével; kommunikáció analóg és digitális számítógépes terminálokon keresztül;

kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció

multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével;
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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 videókonferenciákhoz; 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]; videókonferencia 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 számítógépes információs hálózathoz

való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása,

információátadás és információterjesztés céljából; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő

bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése;

internet hozzáférés biztosítása; központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy

dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés

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

hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés

biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő

rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió

hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés

biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása;

hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; MP3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása;

kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz; távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes

adatbázisokhoz és az internethez; távközlési hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és

internetes adatbázisokkal; több felhasználós vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása;

többszörös felhasználású hozzáférés globális számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk

átadásához és terjesztéséhez; telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online
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adattovábbítás; online szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy

adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel;

segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához; képek műholdas közvetítése;

elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása; online interaktív hirdetőtáblák; internetet és

más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások; képek továbbítása számítógép segítségével;

adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ adása és vétele [továbbítása] távközlési

hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű számítógépes hálózatok segítségével;

információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos

információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal; interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása;

rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; írott üzenetek, közlemények

átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön keresztül;

információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozáson keresztül

történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy audiovizuális képek továbbítása globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és munkaállomások közötti

információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk továbbítása az

audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles adatátvitel; adatok

továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül; információátvitel ugyanahhoz a

telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül; információtovábbítás belföldi és

nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési hálózatokon; adatátvitel rádiós

személyhívón keresztül; információtovábbítás videókommunikációs rendszereken keresztül; távközlési

adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti készítményekkel,

gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás; műholdas adat-, hang- és

képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet- és képtovábbítás;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások;

üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás telefonon;

üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és faxon;

műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok

továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített

adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk

átvitele telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon

keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások

továbbítása; videófilmek 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]; videó on-demand

szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok

fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz;

távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása,

közvetítése műholdon keresztül; videókonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok

biztosítása; elektronikus videókapcsolatok 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
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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]; videókonferenciához 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 számítógépes átvitellel;

elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számítógépes hálózaton

keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas

televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs

berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

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

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

keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és

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

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

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon-

és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos

hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; táviratos távközlési

szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes

telekommunikáció; távközlési 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
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biztosításához; távközlési szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési szolgáltatások

adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési szolgáltatások

betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen ISDN szolgáltatások; telekommunikációs

szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen

kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai

hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai szolgáltatások;

telematikai kommunikáció számítógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető

telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel;

telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós

műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs rendszerek

üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil kommunikációs

rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok működtetése;

műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses tv szolgáltatás (fizetős

tv) működtetése, videó-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; audio

kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli

szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli

kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő

szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok

működtetői számára; ISP szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; számítógép

segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk

nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások;

elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével 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; videóanyagok meghatározott közönségnek történő

terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő

távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési

és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és

vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; időosztás szolgáltatások kommunikációs

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

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli

szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs

szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil

telekommunikációs hálózati szolgáltatások; értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások;

rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;

hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati

konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videókonferencia szolgáltatások; videókonferencia szolgáltatások;

online kommunikációs szolgáltatások; online üzenetküldési szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások;

PBX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető

adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri

rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok

továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs
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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; videóüzenet szolgáltatások; videóátviteli

szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és adatátviteli szolgáltatások; internet

hozzáférési szolgáltatások; globális számítógépes hálózat hozzáférési szolgáltatások; elektronikus levél továbbító

szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő szolgáltatások; számítógépes kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógépes telefonálás;

számítógépes továbbítási szolgáltatások; számítógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

rádió, telefon, távíró segítségével; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;

rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs

szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videókonferencia 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 videó text

szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; videótelefon szolgáltatások; videókommunikációs szolgáltatások;

videótelefon szolgáltatások; videókonferencia szolgáltatások biztosítása; videótex szolgáltatások; webcasting

szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videóközvetítés; videóhálózatok zártláncú televízióhoz;

 videóhálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videóhálózatok felügyeleti, őrző-védő szolgáltatásokhoz.

 41    Hang- és videóanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilmforgalmazás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz

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

kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas

televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;

dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;

zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videófilmekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus

magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok

megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások;

kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;

globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videószalagok vágása; kiadói
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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; videószalagok

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

berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; CD lemezek kölcsönzése; rádió- és

televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; film-

vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó

mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések

bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok

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

vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videókamerák

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 videószalagokon;

műsoros videószalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videójelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videólemezek kölcsönzése; videófilmek kölcsönzése;

videófelszerelések kölcsönzése; videójátékok kölcsönzése; videófelvevők kölcsönzése; videókamerák

kölcsönzése; videószalagok és mozifilmek kölcsönzése; videószalagok, videókazetták és videógramok

kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videófelvételek kölcsönzése;

animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma

előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videóelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;

rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés

szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek

prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi

produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei

előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád

műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és

berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások

nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása;

filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési

funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási

anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai

adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;

elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;
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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;

videófilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése

mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási

filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és

-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;

animációs mozis videóklipek 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 videófelvételek 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

videófilmek 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 videószalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és

zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós

műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videószalagok
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gyártása; videófilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok

gyártása; videófilmgyártás; hang- és/vagy videófelvételek készítése; videókazetták gyártása; oktatóvideók

készítése; videólemezek gyártása; videófelvételek készítése; videószalagok és videószalagok gyártása

videólemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videószalagok 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 videóstúdiók 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; videórögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió

szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó- és

televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;

művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;

hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;

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

rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető

szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);

szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videófelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

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

készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videókészítési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videófelvételek készítése; audio-, film- , videó- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,
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videófelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;

zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások, videoszalagok

kölcsönzése; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; kábeltelevízión keresztül

biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;

szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté

területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;

 eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.

 ( 111 )  231.336

 ( 151 )  2020.05.21.

 ( 210 )  M 18 00597

 ( 220 )  2018.02.26.

 ( 732 )  Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GATTART

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; antacidok.

 ( 111 )  231.454

 ( 151 )  2020.05.21.

 ( 210 )  M 18 02772

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  Ács Ferenc, Gyál (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás;

 sportszolgáltatások; sporttevékenységek; sport- és fitneszszolgáltatások.

 ( 111 )  231.763

 ( 151 )  2020.07.28.

 ( 210 )  M 19 03026

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  FRoSTA sp. z o.o., Bydgoszcz (PL)

 ( 740 )  Sárközi Attila Zoltán, Esztergom

 ( 541 )  FRoSTA. Nincs trükk, nincs titok.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 111 )  231.873

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03449

 ( 220 )  2019.11.12.

 ( 732 )  Gerencsér Ferenc, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények társállatok számára; étrend-kiegészítők

társállatok számára; gyógyhatású olajok társállatok számára; gyógyhatású teák, főzetek társállatok számára;

gyógynövények társállatok számára; gyógynövény kivonatok társállatok számára; gyógynövény kivonatok

 állatorvosi célokra.

 ( 111 )  231.875

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03578

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  CSP Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  231.881

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03711

 ( 220 )  2019.12.06.

 ( 732 )  Hámori Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Időjárásálló felsőruházat; kötött kesztyűk; melegítő felsők, sportos pulóverek; nyaksálak; pólók; sálak;

szabadidő ruházat; szélálló öltözék; vízhatlan ruházati cikkek; széldzsekik; kiránduló cipők; ellenzős sapkák;

 sapkák; esőálló ruházat; esőkabátok; fejfedők; zoknik; zsebkendők.

 39    Utazásszervezés, kirándulásszervezés; szárazföldi-, tengeri- és légi szállítási tevékenység szervezése;

utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; járműbérléssel kapcsolatos foglalási szolgáltatások;

repülőjegy foglalási szolgáltatások; városnéző körutak és kirándulások szervezése; utazással kapcsolatos

 szaktanácsadás és tájékoztatás; idegenvezetési szolgáltatások.

 41    Jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási-, szórakoztató- és sporttevékenységekhez, illetve

-rendezvényekhez; kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; borkóstolók szervezése és lebonyolítása

szórakoztatási célokból; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; partik tervezése és lebonyolítása

[szórakoztatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális

helyszíneken oktatási és szórakoztatási célokból; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése;

szórólapok megjelentetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; felhasználói értékelések
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 szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; elektronikus publikációk biztosítása.

 43    Szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; ideiglenes szállások bérbeadása

 nyaralókban és apartmanokban; vendéglátás.

 ( 111 )  231.882

 ( 151 )  2020.07.31.

 ( 210 )  M 19 03862

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Takács Nóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Aromaterápiás olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fodrászati termékekkel és

felszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati segédeszközökkel és

berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajszárító berendezésekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajszárítókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

higiénés eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; illatszerek és parfümökkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai ásványi és növényi olajokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; manikűr- és pedikűreszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; masszázs berendezéssekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; masszázs

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi eszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi gépek és berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; otthonápolás és rehabilitáció eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

otthonápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és életvitelt segítő

eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és gyógytorna termékekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

sminktermékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sporteszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; táplálékkiegészítők és diétás készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások; vitaminok és vitamin-készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fodrászképzés; kozmetikai, szépségápolási oktatás; sminkes

képzés; személyi stílustanácsadás oktatás; szépségápolási, kozmetikai oktatás; szórakoztató bemutatók szervezése

 és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban.

 44    Bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások;

emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrászszalon szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások;

kozmetikai kezelések; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat;

kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás; otthoni manikűrszolgáltatások; sminkelési tanácsadás és

annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási

szolgáltatások online vagy személyesen; szépségápolás; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy

fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés

 területén.

 45    Divattal kapcsolatos információk nyújtása; személyi stílustanácsadás; személyre szabott divattanácsadási
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szolgáltatások; színtanácsadás személyre szabott stílustanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan;

 színtanácsadással kiegészített személyi stílustanácsadás.

 ( 111 )  231.885

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03728

 ( 220 )  2019.12.07.

 ( 732 )  International School of Budapest - Budapesti Nemzetközi Iskola, Budapest (HU)

 ( 541 )  ISB

 ( 511 )  41    Iskolai előkészítő nevelés és oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés, angol és magyar tanrend szerint),

alapfokú oktatás 1-8. évfolyamon (angol és magyar tanrend szerint), általános középfokú oktatás (angol és

magyar tanrend szerint), közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés, napközi és tanulószobai foglalkozás, sport és

 szabadidős képzés, kulturális képzés.

 ( 111 )  231.897

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03786

 ( 220 )  2019.12.13.

 ( 732 )  Kakasi Zoltán, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült hordozható szerkezetek, könnyűszerkezetes panel elemek, előre gyártott nem fém

 épületek, előre gyártott nem fém építőelemek és panelek, előre gyártott építmények és házak, szendvics panelek.

 35    Franchise rendszer kiépítése, működtetése; nem fémből készült hordozható szerkezetek, könnyűszerkezetes

panel elemek, előre gyártott nem fém épületek, előre gyártott nem fém építőelemek és panelek, előre gyártott

 építmények és házak, szendvics panelek kereskedelme és online kereskedelme.

  37    Építőipari szolgáltatások, épületek kivitelezése, családi házak kivitelezése.

 40    Előre gyártott épületek egyedi gyártása, előre gyártott építőelemek egyedi gyártása, gyártás és összeszerelő

 szolgáltatások egyéni megrendelésre.

 ( 111 )  231.898

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03791

 ( 220 )  2019.12.13.

 ( 732 )  Techniq 2000 Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Nagy László, Pécs

 ( 541 )  TECHNIQ VertiSENSE

 ( 511 )   10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra.

  44    Klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok.

 ( 111 )  231.900

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03800

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Kok-Ragály Nikolett, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 39    Édesség árusítására szolgáló járművek bérbeadása; édesség árusítására szolgáló járművek szerződéses

bérbeadása; édesség árusítására szolgáló szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek bérbeadása;

 járművek szerződéses bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása.

 ( 111 )  231.903

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03922

 ( 220 )  2019.12.31.

 ( 732 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok tárolására szolgáló eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek,

 DVD-lemezek.

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

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és bőrutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 111 )  231.904

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03923

 ( 220 )  2019.12.31.

 ( 732 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok tárolására szolgáló eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek,

 DVD-lemezek.
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 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; bizsuk; órák és más időmérő eszközök;

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és bőrutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 111 )  231.905

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03921

 ( 220 )  2019.12.31.

 ( 732 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok tárolására szolgáló eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek,

 DVD-lemezek.

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

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és bőrutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 111 )  231.906

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03924

 ( 220 )  2019.12.31.

 ( 732 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok tárolására szolgáló eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek,

 DVD-lemezek.

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

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és bőrutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 111 )  231.907

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03925

 ( 220 )  2019.12.31.

 ( 732 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok tárolására szolgáló eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek,

 DVD-lemezek.

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

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és bőrutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 111 )  231.924

 ( 151 )  2020.07.27.

 ( 210 )  M 20 00508
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 ( 220 )  2020.02.18.

 ( 732 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra; klór;

vízkezelésre használt vegyszerek; baktériumölők (nem orvosi vagy állatorvosi használatra); készítmények

 növények kórokozók elleni védelmére; gyártási folyamatokban használt fertőtlenítő hatású detergensek.

5    Fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítők; fertőtlenítők háztartási használatra; fertőtlenítők

úszómedencékhez; fertőtlenítőszerek; csíraölő (fertőtlenítő) szerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra;

spóraölők; baktériumirtók; baktériumölő szerek, baktérium eltávolítók; gombaölő szerek (fungicidek); gombaölő

szerek, fungicidek; fungicid (gombaölő) gombás anyagok; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; fertőtlenítő

készítmények gyümölcsök és zöldségek lemosására; fertőtlenítő kézmosó; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;

 algicidek.

 ( 111 )  231.926

 ( 151 )  2020.07.17.

 ( 210 )  M 19 03131

 ( 220 )  2019.10.10.

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás ételek babák számára; bébiételek; diétás anyagok csecsemőknek; diétás termékek csecsemőknek.

 29    Gyümölcslekvárok; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből]; kocsonyák, dzsemek,

kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; gyümölcsalapú kenhető élelmiszerek; dióféle-alapú krémek;

zöldségpüré; gyümölcspép; csokoládéval ízesített tejalapú italok; hűtött tejalapú desszertek; alacsony zsírtartalmú

 tejtermékekből készült szendvicskrémek; tejtermékek; tejes pudingok; tejtermékalapú szendvicskrémek.

 30    Édes krémek [méz]; csokoládé; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; csokoládés szendvicskrémek;

csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé alapú termékek; azonnal fogyasztható, instant zabkása; tejalapú

zabkása, étkezési használatra; mézzel ízesített gabonapelyhek; gabonafélék meleg reggelihez; rizspelyhek;

rostokat tartalmazó gabonapelyhek; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; gyümölcsöt tartalmazó

gabonapelyhek; mézet tartalmazó gabonapelyhek; gabonapelyhek; gabonakészítmények; aprósütemények,

 kekszek; piskóták, piskótatészták; fagylaltok és jégkrémek.

 ( 111 )  231.928

 ( 151 )  2020.07.20.

 ( 210 )  M 20 00247

 ( 220 )  2020.01.28.

 ( 732 )  G-BUILD Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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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.

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

 ( 111 )  231.929

 ( 151 )  2020.07.20.

 ( 210 )  M 20 00248

 ( 220 )  2020.01.28.

 ( 732 )  G-BUILD Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  CAESAR

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

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

 ( 111 )  231.936

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03886

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 541 )  ZOLMAT

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

 elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; fém csővezetékek.

7    Erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a

szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével;

keltetőgépek; árusító automaták; bányafúrók, bányászati talajfúrók; elektromos kézifúrók; fúrófejek

[gépalkatrészek]; fúrógépek; fúrókoronák [gépalkatrészek]; fúrótokmányok [gépek részei]; mélyfúró

 berendezések, úszó vagy nem úszó; menetfúró és menetvágó gépek; termikus lándzsák, lángfúrók [gépek].

 ( 111 )  231.937

 ( 151 )  2020.07.27.

 ( 210 )  M 19 01024

 ( 220 )  2019.03.22.

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

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

 kötszerek, kötszerfélék; fertőtlenítőszerek; rovarirtó szerek.

 9    Szoftverek.

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

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

 kefék, ecsetek testüregek tisztítására.

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

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

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

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

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

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

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

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

 fényezéshez, búvárszivattyúk, plungerek lefolyók tisztítására.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 maláta.

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

 szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

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

keresztül történő online értékesítés; promóciós tevékenységek; hirdetési- és reklámszolgáltatások; online

kereskedelemmel összefüggő reklámozási és promóciós szolgáltatások; áruk bemutatása az interneten; mások

áruinak csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését;

interneten és mobilapplikációkon keresztül történő online értékesítés; kozmetikai szerek és testápolási cikkek

[nem gyógyászati használatra], szájhigiénés készítmények [nem gyógyászati használatra], illatszer készítmények,

esszenciális olajok, fehérítő készítmények, mosó- és tisztítószerek, polírozásra, súrolásra és dörzsölésre szolgáló

termékek, babaápoló termékek (nem gyógyhatású), gyógyászati és állatgyógyászati termékek, higiéniás termékek,
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higiéniás termékek [gyógyászati használatra], bébi- és csecsemő ételek, étrendkiegészítők emberi fogyasztásra és

állatok részére, tapaszok, kötszeranyagok, kötszerek, kötszerfélék, fertőtlenítőszerek, rovarirtó szerek, szoftverek,

cumisüvegek, cumisüvegtartók, cumik, cumik cumisüvegekhez, fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk,

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

kefék, ecsetek testüregek tisztítására, papír és karton, ajándékkuponok, ajándékutalványok, fényképek,

papír-írószer áruk, irodaszerek kivéve bútorok, ragasztók irodai és otthoni célokra, műanyag lapok, fóliák és

tasakok csomagoláshoz, háztartási és konyhai eszközök, tisztító eszközök azaz dörzsszivacsok konyhai

használatra [tisztításhoz], dörzsszivacsok bőrradírozáshoz, szivacsok háztartási használatra, szappanadagolók,

fésűk és szivacsok, fogkefék, elektromos fogkefék, fejek elektromos fogkefékhez, fogselyem, felmosórongyok,

felmosóruhák, kefék tartályok tisztítására, edénymosó kefék, vödrök beépített felmosórongy-facsaróval, seprűk,

kefék, fém súrolópárnák, szemétlapátok háztartási használatra, nyélre erősített felmosórongyok, fogpiszkálók,

porolók, toalettkefék, WC-kefék, tisztítópárnák, súrolószivacsok, kozmetikai eszközök, testápolási cikkek,

tisztítórongyok, törlőkendők fényezéshez, búvárszivattyúk, plungerek lefolyók tisztítására, húsok, halak, baromfi-

és vadhúsok, húskivonatok, gyümölcs- és zöldségkonzervek, fagyasztott gyümölcsök és zöldségek, szárított

gyümölcsök és zöldségek, főtt gyümölcsök és zöldségek, zselék, dzsemek, lekvárok, gyümölcsbefőttek, tojások,

tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, kávé, tea, kakaó, kakaó és kávé helyettesítők, rizs, tápióka, szágó,

liszt, gabonából készült termékek, kenyér, sütemények, édességek, fagyasztva fogyasztandó termékek, cukor,

méz, szirupok és melasz, élesztő, sütőpor, só, mustár, ecet, szószok (ízesítők), fűszerek, fagylaltok és jégkrémek,

nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, vízgazdasági, kertészeti és erdőgazdasági termékek, nyers és

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

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

maláta, sörök, ásványvíz és szénsavas víz és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,

szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez, alkoholos italok (sörök kivételével), dohány, dohányzási

cikkek, gyufák árukkal összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és megrendelések feldolgozása, közvetítői

szolgáltatások, kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], árukkal és

szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat; valamennyi az

interneten, online formában nyújtott fenti szolgáltatás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói információ nyújtása az interneten és

 ügyfélszolgálat; valamennyi az interneten, online formában nyújtott fenti szolgáltatás.

  36    Zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása.

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

 interneten keresztül.

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

 kapcsolatos közvetítői szolgáltatások.

 ( 111 )  231.939

 ( 151 )  2020.07.27.

 ( 210 )  M 19 01025

 ( 220 )  2019.03.22.

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

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  kifli.hu

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

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

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

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

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

 kötszerek, kötszerfélék; fertőtlenítőszerek; rovarirtó szerek.
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 9    Szoftverek.

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

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

 kefék, ecsetek testüregek tisztítására.

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

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

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

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

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

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

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

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

 fényezéshez, búvárszivattyúk, plungerek lefolyók tisztítására.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 maláta.

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

 szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

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

keresztül történő online értékesítés; promóciós tevékenységek; hirdetési- és reklámszolgáltatások; online

kereskedelemmel összefüggő reklámozási és promóciós szolgáltatások; áruk bemutatása az interneten; mások

áruinak csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését;

interneten és mobilapplikációkon keresztül történő online értékesítés; kozmetikai szerek és testápolási cikkek

[nem gyógyászati használatra], szájhigiénés készítmények [nem gyógyászati használatra], illatszer készítmények,

esszenciális olajok, fehérítő készítmények, mosó- és tisztítószerek, polírozásra, súrolásra és dörzsölésre szolgáló

termékek, babaápoló termékek (nem gyógyhatású), gyógyászati és állatgyógyászati termékek, higiéniás termékek,

higiéniás termékek [gyógyászati használatra], bébi- és csecsemő ételek, étrendkiegészítők emberi fogyasztásra és

állatok részére, tapaszok, kötszeranyagok, kötszerek, kötszerfélék, fertőtlenítőszerek, rovarirtó szerek, szoftverek,

cumisüvegek, cumisüvegtartók, cumik, cumik cumisüvegekhez, fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk,

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

kefék, ecsetek testüregek tisztítására, papír és karton, ajándékkuponok, ajándékutalványok, fényképek,

papír-írószer áruk, irodaszerek kivéve bútorok, ragasztók irodai és otthoni célokra, műanyag lapok, fóliák és

tasakok csomagoláshoz, háztartási és konyhai eszközök, tisztító eszközök azaz dörzsszivacsok konyhai

használatra [tisztításhoz], dörzsszivacsok bőrradírozáshoz, szivacsok háztartási használatra, szappanadagolók,

fésűk és szivacsok, fogkefék, elektromos fogkefék, fejek elektromos fogkefékhez, fogselyem, felmosórongyok,

felmosóruhák, kefék tartályok tisztítására, edénymosó kefék, vödrök beépített felmosórongy-facsaróval, seprűk,

kefék, fém súrolópárnák, szemétlapátok háztartási használatra, nyélre erősített felmosórongyok, fogpiszkálók,
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porolók, toalettkefék, WC-kefék, tisztítópárnák, súrolószivacsok, kozmetikai eszközök, testápolási cikkek,

tisztítórongyok, törlőkendők fényezéshez, búvárszivattyúk, plungerek lefolyók tisztítására, húsok, halak, baromfi-

és vadhúsok, húskivonatok, gyümölcs- és zöldségkonzervek, fagyasztott gyümölcsök és zöldségek, szárított

gyümölcsök és zöldségek, főtt gyümölcsök és zöldségek, zselék, dzsemek, lekvárok, gyümölcsbefőttek, tojások,

tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, kávé, tea, kakaó, kakaó és kávé helyettesítők, rizs, tápióka, szágó,

liszt, gabonából készült termékek, kenyér, sütemények, édességek, fagyasztva fogyasztandó termékek, cukor,

méz, szirupok és melasz, élesztő, sütőpor, só, mustár, ecet, szószok (ízesítők), fűszerek, fagylaltok és jégkrémek,

nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, vízgazdasági, kertészeti és erdőgazdasági termékek, nyers és

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

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

maláta, sörök, ásványvíz és szénsavas víz és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,

szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez, alkoholos italok (sörök kivételével), dohány, dohányzási

cikkek, gyufák, árukkal összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és megrendelések feldolgozása, közvetítői

szolgáltatások, kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], árukkal és

szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat; valamennyi az

interneten, online formában nyújtott fenti szolgáltatás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói információ nyújtása az interneten és

 ügyfélszolgálat; valamennyi az interneten, online formában nyújtott fenti szolgáltatás.

  36    Zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása.

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

 interneten keresztül.

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

 kapcsolatos közvetítői szolgáltatások.

 ( 111 )  231.940

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03569

 ( 220 )  2019.11.25.

 ( 732 )  Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg Ohio (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FIRST LOVE

 ( 511 )  3    Illatszer készítmények; parfümök; testápolók; testpermetek; illatosított dezodorok.

 ( 111 )  231.942

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03167

 ( 220 )  2019.10.14.

 ( 732 )  dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Imre Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások

biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői

szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek
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értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi

tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;

ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanok vásárlása [mások számára]; ingatlanok vásárlása mások

nevében; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások,

ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek

bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvagyonnal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ipari létesítményekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi

ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; mezőgazdasággal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; vagyonkezelés, tulajdon

 menedzsment; vagyonportfólió kezelése; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.

 41    Előadások szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése; éves oktatási konferencia szervezése; képzési

célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; kapcsolódó oktatási

szemináriumok szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése;

képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos

konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferencia szolgáltatások; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; oktatási

célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok

szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú

szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási

konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy

szórakoztatási célú versenyek szervezése; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése

hang- és képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés;

mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az

internetről; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási filmek

 gyártása; oktatóvideók készítése.

 45    Jogi információk biztosítása; jogi információk összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi

konzultációs szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítési

szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi

kutatások; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó

szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások a bevándorlás

terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások

vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi tanácsadás; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és

konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások;

adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; cégbejegyzési
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szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások;

előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyeztetési szolgáltatások áruk

gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; franchise tevékenység jogi kérdéseivel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi

szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi és igazságügyi kutató

szolgáltatások a szellemi tulajdon területén; jogi szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban; jogi szolgáltatások

megszervezése; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;

képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés jogi eljárásoknál; közbenjárás; kutatás és fejlesztés

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások;

professzionális tanácsadó szolgáltatások a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; szabadalmak engedélyezése;

szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok

területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szellemi tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdon licenszelésével, engedélyezésével

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi

tanácsadás; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi

tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások befektetők számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás; szerzői jogok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői

jogok és járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői

jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tájékoztatás

emberi jogokkal kapcsolatos ügyekben; tanácsadás peres ügyekben; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban; tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői

jogok kezelésével kapcsolatban; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; ügyvédi szolgáltatások;

üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás;

végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek

bejegyzése; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával

kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; domainnév-bejegyeztetési

szolgáltatások; filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok

hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és

hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos tanácsadás; franchise

koncepciók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; ipari

tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; ipari vagyonkezelés; jogi beszámolók készítése az emberi jogok területén;

litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; szabadalmak

kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások;

szabályozások előkészítése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi
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tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licensz];

szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdon védelme; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése

jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra

vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal

kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos

szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői

joggal kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok és ipari tulajdonjogok kezelése mások

megbízásából; szerzői jogok védelme; szerzői jogok kezelése; szoftverlicensz; ügyvédi [barrister] szolgáltatások;

ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; végrendeletek végrehajtása;

vitarendezési szolgáltatások; kereskedelmi jog; társasági jog; munkajog; pénzügyi jog; polgári jog; szellemi

tulajdon joga; gazdasági büntetőjog; letelepedési jog; büntetőjog; idegenrendészeti jog; európai unió joga;

nemzetközi magánjog; emberi jogok; vállalati jog; energiajog; öröklésjog; családjog; infokommunikációs jog;

gazdasági jog; adójog; csődjog; versenyjog; ingatlanjog; eljárásjog; okiratszerkesztés; szerződések készítése;

szerződések véleményezése; cégalapítás; gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogi szolgáltatás;

 kintlévőség-kezelés.

 ( 111 )  231.943

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03690

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FEDBOND iSlim DTX

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

  30    Filteres teák; instant teák; készítmények italokhoz [tea alapú]; tea; tea alapú italok; teák; teakeverékek.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas

üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás

italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok

 (nem gyógyászati használatra); energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 111 )  231.944

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00164

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Varga Gyula, Tárnok (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

rendezvényekre; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés műsorok

 rendezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

 ( 111 )  231.945

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00173

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Székesfehérvár (HU)

 Molnár Kata, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Jakabi

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek.

 ( 111 )  231.946

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00022

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  ONDEPU Webfejlesztő és Marketing Kft., Hugyag (HU)

 ( 541 )  SPORTORIGO

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

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

 ( 111 )  231.947

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00170

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Next Move Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.948

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00448

 ( 220 )  2020.02.13.

 ( 732 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

 vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.

 5    Fertőtlenítők úszómedencékhez.

 ( 111 )  231.949

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00561

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  Sisák János, Budapest (HU)

 ( 541 )  KámaFlow

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; reklámozás, promóciós szolgáltatások.

 41    Oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási

 vizsgáztatás; felnőttképzés; felnőttoktatás.

  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások.

 ( 111 )  231.950

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00298

 ( 220 )  2020.01.31.

 ( 732 )  Kugler László, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.951

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00310

 ( 220 )  2020.01.31.

 ( 732 )  Karácson Tamás, Budapest (HU)

 Csöndör László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; bőröndök; ernyők, esernyők; hátizsákok; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák;

táskák, kézitáskák; konferencia mappák; oldaltáskák, tarisznyák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; poggyász és

 útitáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből.

 21    Asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; bögrék, korsók; csészealjak; csészék; dugók üvegből,
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üvegdugók; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; ivópalackok; jegesvödrök, hűtővödrök; jégkockaformák;

mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből; perselyek (malacperselyek); poharak

papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; sütőformák, süteményszaggatók; szobrok

 porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; tükörtojás sütőformák.

  25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 41    Dalírás; klubszolgáltatások [diszkó]; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; élőzenés koncertek; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; színházi előadások, zenei előadások; szórakoztató

szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; zeneszerzés; szórakoztató show-k készítése

 táncosokkal és énekesekkel.

 ( 111 )  231.952

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00172

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Kolozsi Sándor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Attila, Debrecen

  
( 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.953

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00438

 ( 220 )  2020.02.12.

 ( 732 )  Digitális Ugróiskola Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Stipta Viktor, Miskolc

 ( 541 )  Hopschool

 ( 511 )  9    Interaktív szoftverek; interaktív játékszoftverek.

  28    Sportcikkek; beltéri fitnesz készülékek.

 ( 111 )  231.954

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00429

 ( 220 )  2020.02.12.

 ( 732 )  S11 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Obermajer Attila, Budapest

 ( 541 )  Gyerünk, anyukám!

 ( 511 )  38    Online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; platformokhoz vagy portálokhoz való

hozzáférés biztosítása az interneten; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; digitális adatátviteli szolgáltatások;

e-sportesemények streamelése; digitális hálózatokon keresztül történő videoátvitel; elektronikus kereskedelemmel

kapcsolatos távközlési szolgáltatások; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel elektronikus úton;

videokonferencia; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; videokonferenciához szükséges

eszközök és felszerelések biztosítása; videokonferencia szolgáltatások biztosítása; videokonferencia

szolgáltatások; videokommunikációs szolgáltatások; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív
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továbbítása; videofilmek továbbítása; videófeltöltési szolgáltatások; videoátviteli szolgáltatások; kommunikáció

elektronikus hálózaton keresztül; kommunikáció elektronikus eszközökkel; interneten keresztül történő digitális

adatátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; hang- vagy képi felvételek hálózatokon

keresztüli átvitele; hang, képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és

továbbközvetítése; audio- és videoadatátvitellel kapcsolatos szolgáltatások; hang- és adatátviteli szolgáltatások;

információk elektronikus továbbítása; videoközvetítés; video on-demand közvetítések; video- és audioműsorok

közvetítése az interneten keresztül; webcastok közvetítése; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele;

interneten keresztül történő videoadatátvitel; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az

interneten; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus piactérhez

[portálhoz] való hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása;

felhasználói hozzáférés biztosítása az interneten; internetes beszélgető fórumokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes felületekhez való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való felhasználói

hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való

hozzáférés biztosítása; internetes weblapos fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokon

lévő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított filmekhez

és televízió-műsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; online video-on-demand szolgáltatáson

keresztül biztosított video- és audiotartalmakhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; weblog-hozzáférés

biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; videomegosztó portálhoz való hozzáférés biztosítása;

video-on-demand műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása; audiovizuális

kommunikációs szolgáltatások; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken keresztül; adat-, hang-,

videó- és multimédia fájlok továbbítása; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a

letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; adatfolyamos

(streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; adatok számítógépes hálózatokon való elérésének

biztosítása; audio- és videotartalom számítógépes hálózatokon keresztül történő továbbítása; csevegő szobák,

csevegő vonalak és internetes fórumok révén történő elektronikus kommunikáció; csevegő vonalak, csevegő

szobák és internetes fórumok útján történő elektronikus üzenetváltás; digitális fájlok továbbítása; digitális

információ átvitele; e-mail adatszolgáltatások; e-mail szolgáltatások; e-mail szolgáltatások biztosítása;

elektronikus adatátvitel; hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; hozzáférés

tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes

világhálón keresztül történő elektronikus továbbítása; webcasting szolgáltatások; webkonferencia-szolgáltatások;

virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adatátvitel;

 kommunikációs szolgáltatások (elektronikus).

 41    Audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős

tevékenységek rendezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előre felvett szórakoztató anyagok

bemutatása; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó, online szórakoztatással kapcsolatos információk

nyújtása; közösségi sport- és kulturális események szervezése; mentorálás; oktatás és tanítás; online egyidejű

adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával

kapcsolatban; online interaktív szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online

szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; online nem letölthető képek biztosítása; rekreációs, szabadidős

klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; rekreációs,

szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; sport és fitnesz; sport- és

fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz;

sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); szabadidő

eltöltésére alkalmas területek, nevezetesen játszóterek biztosítása; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás;
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szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs

tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős

rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős

tevékenységek biztosítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakoztatási, oktatási és

képzési szolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; animációs

és élő műsorok gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális

bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang-

és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek

készítése; hang- és zenefelvételek készítése; hang- vagy videostúdiók biztosítása; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; nyers audiofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofelvételek

készítése; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videó szerkesztés; videofilmgyártás; videók

gyártása; videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videorögzítés;

videostúdió-szolgáltatások; csoportos edzés oktatása; coaching; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő

sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz

edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz

tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; sporttevékenységek;

sportszolgáltatások; sporttevékenységek oktatása; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos képzési

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; személyi edzői szolgáltatások; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakoztató sportszolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatás; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; étrenddel,

diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fizikai erőnléti

oktatás; diétával kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamok,

képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; táplálkozással kapcsolatos oktatás;

táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozással kapcsolatos oktatás az interneten keresztül;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

coaching [tréning]; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás

biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; sportoktatás, edzés és irányítás; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

 sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés.

 ( 111 )  231.955

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00424

 ( 220 )  2020.02.12.

 ( 732 )  Kecskés Valentin, Vál (HU)

 ( 541 )  Valentine's

 ( 511 )  29    Feldolgozott mogyorófélék; hámozott mogyorók; ízesített mogyorók, diók; kész [elkészített] mogyorófélék;

mogyoró alapú rágcsálnivalók; mogyoró, előkészített; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; mogyorók,

elkészített; mogyorókrémből készült kenhető krémek, szendvicskrémek; organikus mogyoró- és magalapú

rágcsálnivaló szeletek; mogyoróvaj; csokoládés mogyoróvaj; porított mogyoróvajak; mogyorótej; mogyorótej

étkezési célokra; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),

kompótok; étkezési olajok és zsírok; földimogyorótej-alapú italok; földimogyoró olaj; földimogyoró-olaj

[étkezési célra]; bevont földimogyorók; feldolgozott földimogyoró; földimogyoró, elkészítve; földimogyoró,
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feldolgozott; földimogyoró-konzerv; földimogyoró-krém; földimogyorók; mézes földimogyoró; pörkölt

földimogyoró; darált mandula; előkészített mandula; mandula, feldolgozva; mandula (feldolgozott -); mandula,

darált; előkészített kesudió; sózott kesudió; kesudióvaj; konyhakész pisztácia; dióolajak; dióalapú snack-ételek;

gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; hántolt diófélék; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; pirított

diófélék; pörkölt diófélék; rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott

dióféléket tartalmaznak; rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; sózott

diófélék; szárított diófélék; tartósított diófélék; gyümölcsök és diófélék vegyesen; fűszerezett diófélék; fűszeres

diófélék; dióféle-alapú szeletek étkezési célra; dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; dióbél; dióféle-alapú

kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; diófélékből készült öntetek; diófélékből készült pépek/pástétomok;

 diófélékből készült vaj, dióvaj; mogyorókrém.

 ( 111 )  231.956

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00437

 ( 220 )  2020.02.12.

 ( 732 )  Kádár Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangszerkesztő szoftverek; applikációs szoftver; zenei szoftverek; szoftverek zeneszerzéshez.

 41    Információnyújtás a zene terén; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; zeneszerzés; zeneszerzési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.957

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00313

 ( 220 )  2020.02.03.

 ( 732 )  GRAPHISOFT SE, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  #graphisoftLEARN

 ( 511 )  41    Konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése

 és lebonyolítása; oktatási események szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatás biztosítása.

 ( 111 )  231.958

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00309

 ( 220 )  2020.01.31.

 ( 732 )  Karácson Tamás, Budapest (HU)

 Csöndör László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  wellhello

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; bőröndök; ernyők, esernyők; hátizsákok; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák;

táskák, kézitáskák; konferencia mappák; oldaltáskák, tarisznyák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; poggyász és

 útitáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből.

 21    Asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; bögrék, korsók; csészealjak; csészék; dugók üvegből,

üvegdugók; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; ivópalackok; jegesvödrök, hűtővödrök; jégkockaformák;

mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből; perselyek (malacperselyek); poharak

papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; sütőformák, süteményszaggatók; szobrok

 porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; tükörtojás sütőformák.
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  25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 41    Dalírás; klubszolgáltatások [diszkó]; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; élőzenés koncertek; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; színházi előadások, zenei előadások; szórakoztató

szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; zeneszerzés; szórakoztató show-k készítése

 táncosokkal és énekesekkel.

 ( 111 )  231.959

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00289

 ( 220 )  2020.01.30.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 )  Herbalness

 ( 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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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 )  231.960

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03691

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FEDBOND

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

 fehérjekiegészítő turmixok.
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  28    Sportcikkek; sportfelszerelés.

 29    Tej; tejsavó; tejitalok; tejtermékek; tejpor; levesek; levesporok; leveskivonatok; leveskészítmények;

 zöldségleves; zöldségleves készítmények; milk shake-ek [tejturmixok].

  30    Tea; teák; teakeverékek; teakeverékporok.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas

üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás

italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok

 (nem gyógyászati használatra); energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 111 )  231.961

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03551

 ( 220 )  2019.11.22.

 ( 732 )  Szinger Zsolt Béla, Bikács (HU)

 Rónyai Rita, Bikács (HU)

 ( 541 )  Major sajt

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  231.962

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03033

 ( 220 )  2019.10.02.

 ( 732 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Tálosi Adrienn, Budapest

 ( 541 )  MasterDog

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 111 )  231.963

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03294

 ( 220 )  2019.10.25.

 ( 732 )  Harsányi Zsolt József, Baja (HU)

 Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, Baja (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Hitel és lízing szolgáltatások, nevezetesen pénzügyi szolgáltatások nyújtása mezőgazdasági és építési

 gépekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  231.964

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03162

 ( 220 )  2019.10.14.

 ( 732 )  Idol 2003 Bt., Kulcs (HU)

 ( 740 )  xLex Bt. - Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Ajándékdobozok; ajándékkártyák; ajándékzacskók; borítók naptárakhoz; bőr könyvborítók; bőr tolltartók;

bőrkötésű naptárak, naplók; ceruza,-tolltartók; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; esküvői könyvek;

fali matricák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festmények; foglalkoztató füzetek gyerekeknek;

füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; határidőnaplók,

előjegyzési naptárak; illusztrált fali térképek; irattáskák, irattartó mappák; irodai kellékek; irodaszerek; kartonból

készült 3D-s fali műalkotások; képek; képes levelezőlapok, képeslapok; képeskönyvek; képeslapok; képeslapok,

levelezőlapok; képregény-könyvek; képregényalbumok; képregények; képzőművészeti folyóiratok;

képzőművészeti könyvek; képzőművészeti reprodukciók; könyvborítók; könyvcsomagolások; könyvecskék,

brosúrák; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti borítók; könyvtámaszok; kötőszalagok

[könyvkötészet]; mappa jelölők, jelölő címkék iratokhoz; mappák; matricás foglalkoztató könyvek; meghívók;

műanyag borítékok, mappák; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból, építészmodellek;

művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; naplók, naptárak; naptárak; naptárak letéphető lapokkal;

naptárlapok; nyomtatott bizonyítványok, oklevelek; nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek; nyomtatott

meghívók; nyomtatott meghívókártyák; nyomtatott oklevelek; nyomtatott papír meghívók; nyomtatványok;

oktatási felszerelések; öntapadós falidíszek papírból; papír képkeretek; papír könyvborítók; papír könyvjelzők;

papíráruk; papírból készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült poszterek; parti meghívók [tömbök

formájában]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok, transzparensek kartonból; plakátok,

transzparensek papírból; poszterek; poszterkönyvek; posztermagazinok; rajzoló könyvek; színező könyvek;

színező tollak; színezőkönyvek felnőtteknek; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolltartók;

 vászonképek, ragasztott poszterek; védőborítók könyvekhez.

 42    Csomagolási design; divatkiegészítők tervezése; divattervezés; divattervezési szolgáltatással kapcsolatos

tájékoztatás; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; ékszertervezési szolgáltatások; grafikai illusztrációk

tervezése; grafikai szolgáltatások; grafikus tervezés, design; ipari és grafikai tervezés; iparművészeti tervezési

szolgáltatások; iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások; irodaszerek tervezése;

lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás; ruhatervezés; ruhatervezési

szolgáltatások; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése; számítógépes grafikai szolgáltatások;

számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; szobortervezés;

 tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban.

 ( 111 )  231.965

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 02444

 ( 220 )  2019.08.07.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 15. szám, 2020.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1912



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

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

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

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

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

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

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

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

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

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

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

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

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

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

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

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

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

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

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

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

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

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 111 )  231.966

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03566

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  Eckhardt Tibor, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Építészeti tervek; építészeti makettek; építészeti modellek; nyomtatványok.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; mérnöki munkák; épületek tervezése; építészeti és

 várostervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.967

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03024

 ( 220 )  2019.09.30.

 ( 732 )  Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jobbágy László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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 ( 111 )  231.968

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03703

 ( 220 )  2019.12.06.

 ( 732 )  MUREXIN Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari ragasztók; ragasztók fali csempékhez; szilikonok.

 ( 111 )  231.969

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03567

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  dr. Nagy András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés; építkezés; bontás; épületek kivitelezése.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; mérnöki munkák; épületek tervezése; építészeti és

 várostervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.970

 ( 151 )  2020.07.28.

 ( 210 )  M 19 03702

 ( 220 )  2019.12.06.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ORALSEPT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.971

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00161

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Redwood Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; építkezéssel kapcsolatos javítási és szerelési szolgáltatások, épületek, raktárak,
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épülethomlokzatok, felvonók, közművek, nyílászárók, villamosvezetékek, vízvezetékek javítása és szerelése,

 gépek, járművek javítása, szerelése és karbantartása, épületbontás.

 ( 111 )  231.972

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00163

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Lukács Zoltán Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Archívum könyvtári szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat

 kiadás; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kutatási könyvtári szolgáltatások.

 45    Sorselemzés pálmalevelek használatával; spirituális tanácsadás pálmalevelek használatával; asztrológiai és

spirituális szolgáltatások; jövendőmondás, jóslás; lelki tanácsadás; spiritiszta tanácsadás; spirituális irányítás;

 spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  231.973

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00583

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Debreczeni Attila 60%, Törökbálint (HU)

 Jalovecky Viktória 40%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; esküvői szórakoztatás megszervezése;

szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények

 szervezése és lebonyolítása; táncos rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése.

 ( 111 )  231.976

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03163

 ( 220 )  2019.10.14.

 ( 732 )  Bálint Bianka, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Bt. - xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Férfi ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ideiglenes tetoválásokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lemosható tetoválásokkal kapcsolatos kis- és
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nagykereskedelmi szolgáltatások; női ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

táskák, kézitáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; testmatricákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; testre ragasztható matricákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; tetováló matricákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel, korsókkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; díszdobozokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások; festmények és kalligráfai munkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

festményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kaspókkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; képekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; kézműves

alkotásokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szogtáltatások; művészeti alkotásokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; művészeti grafikai nyomatokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; naplókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; naptárakkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; papírból készült művészeti alkotásokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; poharakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; poszterekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; tányérokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

vászonképekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; vázákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; papír dekorációkkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolási design; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai szolgáltatások;

 grafikus tervezés, design; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; ipari és grafikai tervezés.

  44    Tetoválás; tetoválószalonok szolgáltatásai.

 ( 111 )  231.977

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00296

 ( 220 )  2020.01.31.

 ( 732 )  Simonics Péter Sándor, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat; pólók; ruházati cikkek; sportruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; cipők.

 39    Utazásszervezés; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; siklóernyős túrák szervezése; utasok

 szállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; siklóernyős oktatás; oktatási

vizsgáztatás; siklóernyős tandempilóta oktatás; sárkányrepülő oktatás; csörlőkezelő oktatás; siklóernyős

 tandemrepülés; trájkrepülés; siklóernyő csörlőzés; idegenvezetős túrák levezetése; siklóernyős túrák levezetése.

 ( 111 )  231.979

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03168

 ( 220 )  2019.10.14.

 ( 732 )  Laczkó Szilvia Éva, Szárliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai, testápolási és szépségápolási készítmények.

  44    Szépségszalon szolgáltatások, emberi higiénai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.980
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 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00167

 ( 220 )  2020.01.17.

 ( 732 )  Varga Szabolcs, Budapest (HU)

 ( 541 )  Aranybögre

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó; kávépótló szerek; lisztkeverékek; kakaó italpor; sütési alapanyagok; reggeliző gabona- és

 lisztkeverék.

 ( 111 )  231.983

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00162

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Horváth Balázs, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  BALATON OFF ROAD FESTIVAL

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.984

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00156

 ( 220 )  2020.01.17.

 ( 732 )  Janid Szemira, Budapest (HU)

 Alexa Tímea, Budapest (HU)

 ( 541 )  TIMIRA

 ( 511 )  14    Bizsu testékszerek; divatórák; divatékszerek; arany ékszerek; arany fülbevalók; arany karkötők; arany

nyakláncok; aranyból készült ékszerek; bokaláncok; bőr óraszíjak; barátság gyűrűk; barátság-karkötők; bedugós

fülbevalók; bemutató dobozok időmérő eszközökhöz; ékszerdoboz; ékszeráruk; ékszerdobozok; ékszerdobozok

és óradobozok; ékszerek; ékszertartók; ékszertokok; ezüst ékszerek; ezüst gyűrűk; ezüst karórák; ezüst karkötők;

ezüst fülbevalók; ezüst és ötvözetei; ezüst; ezüsttel futtatott nyakláncok; ezüsttel futtatott gyűrűk; ezüsttel futtatott

fülbevalók; ezüsttel futtatott karkötők; fém ékszerdobozok; karórák; karkötők, karperecek; karkötők, szíjak

órákhoz; karkötőként viselhető hajlékony drótszalagok; karkötőórák; karkötők [ékszerek]; láncok

nemesfémekből; láncok [ékszerek]; nemesfém bevonattal készült ékszerek; nemesfém bevonatú ékszerek;

nemesfém ékszerdobozok; nemesfém ékszerek; nemesfém ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém ékszerláncok

karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém fülbevalók; nemesfém gyűrűtartók;

 óraállványok; óradobozok; órák; órák és karórák.

 25    Alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; báli ruhák; bikinik; blúzok;

blézerek; ballonkabátok [trench coat]; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrövek; bőrnadrágok; bőrruhák;

bőrruházat; edző nadrág; derékfűzők, gyógyfűzők; cső felsők; esőkabátok; farmerek; farmerdzsekik; estélyi

ruházat; esőruhák; estélyi, alkalmi kabátok; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; fejdíszek [fátylak]; fejkendő;

fejre való sálak, fejkendők; felsőruházat; felsőkabátok; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi alsóneműk;

fürdőruhák, fürdődresszek; hálóruhák; hálóköntösök, pongyolák; hálókabátok; hálóingek, babydollok; hálóingek;

hálóing; hálóruhák kismamáknak; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; harisnyák; harisnyanadrágok;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyatartós fűzők; kismama leggingek; kismama felsők; kismama

ingek; kisgyermek ruházat; kismama nadrágok; koszorúslány ruhák; kismamaruhák; kismamaövek [ruházat];

kismama ruházat; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; melltartók; mellbimbó takarók; melegítőnadrág;

melegítőnadrágok; melegítőfelsők; melegítődzsekik; melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók;

melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítő

felsők, sportos pulóverek; menyasszonyi ruhák; mezek; műbőr ruhák; műbőr övék; nyakbavalók; nyakkendők;

női ruhák; női overallok; női kosztümök; női ingek, blúzok; női fürdőruhák; női felsőruházat; női alsóruházat,

fehérnemű; női alsó; női alkalmi ruhák; nyaksálak; nyaksál; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyakpántok [ruházati
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cikkek részei]; nyakmelegítők; nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakkendők (aszkotok); nyaksálak [sálak];

nyaksálak [ruházat]; otthoni ruházat; otthoni köntösök; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; pizsama;

pizsamaalsók; pizsamák; poncsók; pongyolák; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek; rövid kertésznadrágok; rövid

ujjú sportingek; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok,

shortok; rövidnadrágok, sortok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruházat (bőr-); ruhák

koszorúslányoknak; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat halászoknak;

ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat

sportoláshoz; rövid együttesek [ruházat]; rövid felsőkabát kimonókhoz (haori); rövid alsószoknyák;

selyemruházat; selyemövek, vállszalagok; selyem nyakkendők; ruházati cikkek nők számára; rögzítő zsinórok

haorihoz [haori-himo]; szőrme muffok; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szőrméből készült ruházati cikkek;

szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; térdharisnyák; térdnadrágok; térdzoknik; zoknik; zoknik és

harisnyák; alkalmi cipők; bakancsok, csizmák; bokacsizmák; bőrcipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; férfi és

női lábbeli; fürdőszandálok, fürdőcipők; fürdőpapucsok; női lábbeli; női lábbelik; női szandálok; magassarkú

cipők; mamuszok; mamuszok (gyapjú babacipők); mokaszinok; lapos cipők; lábujjbedugós szandálok; lábbelik

nem sportcélokra; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; papucsok; strandlábbelik; strandcipők; szandálok;

 tornacipők; kendők fejre.

 ( 111 )  231.986

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00032

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  Galbavy Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  44    Masszázs szolgáltatás.

 ( 111 )  231.987

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03160

 ( 220 )  2019.10.14.

 ( 732 )  Kőszegi-Szabó József, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  15    Elektromos és elektronikus hangszerek; elektronikus hangszerek; elektronikus zenei berendezések és

 hangszerek; hangszerek; hangszerek tartozékai; mechanikus, elektromos és elektronikus hangszerek.

 ( 111 )  231.988

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00039

 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  Glassling Kft., Ópályi (HU)

 ( 541 )  GLACCES
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 ( 511 )   42    Szoftver tervezés és fejlesztés, mely nem kapcsolódik szerencsejátékhoz.

 ( 111 )  231.989

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00041

 ( 220 )  2020.01.08.

 ( 732 )  Szentiványi Kíra, Pogány (HU)

 ( 541 )  KÍRA BAGS

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 ( 111 )  231.990

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00169

 ( 220 )  2020.01.21.

 ( 732 )  Kovácsné dr. Nagy Emese, Nyékládháza (HU)

 ( 541 )  KIP Program

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, tankönyvek.

  41    Oktatás, nevelés, pedagógusok részére előadások és képzés.

 ( 111 )  231.991

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00031

 ( 220 )  2020.01.07.

 ( 732 )  Karácsony Róbert, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  ISOTEQ-10

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők, vitaminkészítmények.

  32    Alkoholmentes italok, izotóniás italok, vizek.

 ( 111 )  231.993

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03675

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Richter Katalin, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Sportfelszerelés; sportcikkek; játékok, játékszerek, ajándéktárgyak.

 41    Tanfolyamok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; tanfolyamok és képzések szervezése

nőknek, férfiaknak, gyerekeknek prevenciós és rehabilitációs célból; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok;

tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; oktatási tanfolyamok és

vizsgák kidolgozása; vizsgaszervezés; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; oktatói

tevékenység önrehabilitációt segítő célzattal; oktatási tananyagok kiadása; sporttevékenységek; sport és fitnesz;

online kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok

 multimédiás megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; szakmai tanácsadás - prevenció, rehabilitáció; egészségügyi

 masszázsok; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.
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 ( 111 )  231.995

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03429

 ( 220 )  2019.11.10.

 ( 732 )  Life Cosmetic Trading Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csizmarikné Dr. Czupor Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  231.996

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03157

 ( 220 )  2019.10.11.

 ( 732 )  Promolike-Zala Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  "Kalandor" IPA (India Pale Ale) típusú sör

 ( 511 )   32    Sör, palackozott vagy hordós (csapolt sör) kiszerelésben.

 ( 111 )  231.997

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03812

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Demmler & Tóth Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  JETRO

 ( 511 )  9    Munkaügyekre és szervezetfejlesztésre vonatkozó számítógépes programok.

 41    Szakmai képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; tréning módszertanú képzés; prezentációk tartása; workshopok

szervezése és lebonyolítása; kommunikációs tréningek szervezése, lebonyolítása; szervezetfejlesztési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.998

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00181

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  Pool Biliárd Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Biliárd létesítmények biztosítása; biliárdszalonok üzemeltetése; sznúker felszerelések rendelkezésre
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bocsátása; sznúkerterem-szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és szabadidős

 tevékenységek; szabadidős és képzési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.999

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00053

 ( 220 )  2020.01.09.

 ( 732 )  Szakál Katalin, Balatonakarattya (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások; fitnesz órák vezetése; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a

 járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés; tornatanítás.

 ( 111 )  232.000

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 02555

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  BePro Career Agency Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szíjak, pántok mobiltelefonokhoz.

  14    Karkötők [ékszerek]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel].

 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.

  20    Párnák, díszpárnák; dobozok fából vagy műanyagból.

  21    Bögrék, korsók.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Labdák futballhoz.

 41    Sportlétesítmények üzemeltetése; konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és

 konferenciák szervezése.

  43    Vendéglátás.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  232.001

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03302

 ( 220 )  2019.10.25.

 ( 732 )  Stickea.hu kft., Érd (HU)

 ( 541 )  stickea

 ( 511 )  16    Öntapadós fóliák [papíráru]; öntapadós címkék papírból; öntapadós címkék, matricák [papíripari];

öntapadós betűk és számok; öntapadós betűk; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; levélzáró
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öntapadós ragasztókorongok; öntapadós nyomtatott címkék; öntapadós textil szalag [papíráruk]; öntapadós vinil

betűk és számok; öntapadós papír; öntapadós szalagok, ragasztószalagok irodai cikként való használatra;

öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós falidíszek papírból; zászlófüzér papírból; zászlódíszek papírból;

noteszok; jegyzetfüzetek, noteszek; nyomdai alátétek, nem textilből; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; nyomtatott órarendek, menetrendek; sablonok, stencilek; sablonok [papíráruk]; papírból készült

 poszterek; poszterek.

 ( 111 )  232.002

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03439

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  Orlovácz Beatrix, Baja (HU)

 Gyurkity István György, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr.Taschner Ádám, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 111 )  232.003

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03438

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy 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.

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

 berendezések.

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

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

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.
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 ( 111 )  232.004

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03430

 ( 220 )  2019.11.10.

 ( 732 )  Yaozhen Lu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Czirmarikné Dr. Czupor Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.005

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03707

 ( 220 )  2019.12.05.

 ( 732 )  Horkai Tamás Dénes, Karancskeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; társasjáték fejlesztés, - gyártás, -

 forgalmazás.

 ( 111 )  232.006

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03840

 ( 220 )  2019.12.18.

 ( 732 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SLYVISION

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nem fémből; redőnyök nem fémből

 és mindezek részei és tartozékai.

 ( 111 )  232.007

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03839

 ( 220 )  2019.12.18.

 ( 732 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INDIVISION

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nem fémből; redőnyök nem fémből

 és mindezek részei és tartozékai.

 ( 111 )  232.008

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03838

 ( 220 )  2019.12.18.

 ( 732 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OPTIVISION

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nem fémből; redőnyök nem fémből

 és mindezek részei és tartozékai.

 ( 111 )  232.009

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03432

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  VitaminKosár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.010

 ( 151 )  2020.07.28.

 ( 210 )  M 19 03435

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  Galgóczi Viktória, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, sapkák; sálak; fátylak; kendők; sportruházat; sportcipők; sportsapkák; tánchoz való

 öltözékek.

  28    Testnevelési és sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ritmikus sportgimnasztika szalagok.

 41    Sportoktatás, edzés és irányítás; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttevékenységekkel kapcsolatos

 tanfolyamok; sporttevékenységek oktatása; sportfelszerelések- és eszközök bérbeadása; sportórák nyújtása.

 ( 111 )  232.011
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 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03434

 ( 220 )  2019.11.08.

 ( 732 )  YARA CLEREN Szépségápolási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  YARA CLEREN

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  232.012

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03835

 ( 220 )  2019.12.18.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

 ( 541 )  Szakmahorizont

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

  16    Újságok.

 ( 111 )  232.013

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00049

 ( 220 )  2020.01.09.

 ( 732 )  Csörgits Kinga Andrea, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Csörgits Terápia

 ( 511 )  41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; fotó terápiás célú test- és arc fénykép

készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; pszichoterápiás célú hang- és videofelvételek készítése;

 terápiás célú hang- és videofelvételek készítése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; fotóterápia;

meditációs szolgáltatások; művészeti terápia; önismereti terápiás szolgáltatások; pszichológiai értékelések és

vizsgálatok végzése; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tesztek elvégzése;

pszichoterápia; pszichoterápiás szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás;

szexuálterápiás szolgáltatások; támogató terápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; videófelvételek és

 fényképfelvételek felhasználásával nyújtott szexuálterapeuta szolgáltatások.

 ( 111 )  232.014

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 20 00048

 ( 220 )  2020.01.09.

 ( 732 )  Csörgits Kinga Andrea, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Csörgits Fotóterápia

 ( 511 )  41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; fotó terápiás célú test- és arc fénykép

készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; pszichoterápiás célú hang- és videofelvételek készítése;

 terápiás célú hang- és videofelvételek készítése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; fotóterápia;

meditációs szolgáltatások; művészeti terápia; önismereti terápiás szolgáltatások; pszichológiai értékelések és

vizsgálatok végzése; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tesztek elvégzése;
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pszichoterápia; pszichoterápiás szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás;

szexuálterápiás szolgáltatások; támogató terápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; videófelvételek és

 fényképfelvételek felhasználásával nyújtott szexuálterapeuta szolgáltatások.

 ( 111 )  232.015

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 01901

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás készételek, élelmiszerek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  39    Ételkiszállítás; szállítás.

  43    Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés.

 ( 111 )  232.017

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 02920

 ( 220 )  2015.07.08.

 ( 732 )  LO.LI. Pharma S.R.L., Roma (IT)

 ( 740 )  De Simone & Partners S. P. A., Roma

 ( 541 )  NORMOXIL

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberi használatra; gyógyászati hatóanyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők emberi

 használatra; diétás és táplálkozási kiegészítők emberi fogyasztásra.

 ( 111 )  232.018

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 02762

 ( 220 )  2019.09.13.

 ( 732 )  Kőműves Melinda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanok bérbeadása.

  37    Lakóépületek karbantartása, takarítása.

 ( 111 )  232.019

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 02299

 ( 220 )  2019.07.24.

 ( 732 )  Filotás Mária, Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom
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( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching; egészségklub szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő adások bemutatása;

könyvkiadás; levelező tanfolyamok; nem reklámcélú szövegek publikálása; személyes oktatófórumok rendezése

és levelezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; vallásoktatás; egészséghez kapcsolódó tanácsadó

 szolgáltatások.

  44    Távgyógyászati szolgáltatás; terápiás szolgáltatások.

  45    Spiritiszta tanácsadás.

 ( 111 )  232.020

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03709

 ( 220 )  2019.12.06.

 ( 732 )  Ji Xuemei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., 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];

lábbeli; 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 (1); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses

 kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  232.021

 ( 151 )  2020.07.23.

 ( 210 )  M 19 03704

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  Nagy István Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  232.023
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 ( 151 )  2020.07.24.

 ( 210 )  M 19 03651

 ( 220 )  2019.12.02.

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  SCORIA

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  232.024

 ( 151 )  2020.07.24.

 ( 210 )  M 19 03652

 ( 220 )  2019.12.02.

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  TERRANEX

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  232.025

 ( 151 )  2020.07.24.

 ( 210 )  M 19 03653

 ( 220 )  2019.12.02.

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  ROCKTOP

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  232.027

 ( 151 )  2020.07.24.

 ( 210 )  M 19 03787

 ( 220 )  2019.12.13.

 ( 732 )  MTÉR Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  M-Square Hotel

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 43    Szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; foglalási szolgáltatások

 szállodákba; vendéglátás; éttermi szolgáltatások; snack-szolgáltatások.

 ( 111 )  232.028

 ( 151 )  2020.07.24.

 ( 210 )  M 19 03789

 ( 220 )  2019.12.13.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLAMOUR Gasztronapok

 ( 511 )  35    Kiállítások szervezése kereskedelmi vagy hirdetési célokra; vásárok és kiállítások szervezése és

 lebonyolítása üzleti és hirdetési célokra.

  41    Kiállítások szervezése szépség, bevásárlás és divat területén kulturális vagy oktatási célokra.

 ( 111 )  232.029

 ( 151 )  2020.07.24.
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 ( 210 )  M 19 03793

 ( 220 )  2019.12.14.

 ( 732 )  Radnóti Gergely, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek.

 ( 111 )  232.030

 ( 151 )  2020.07.24.

 ( 210 )  M 19 03797

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Noé-Almási Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    LED-diódás világító berendezések.

 ( 111 )  232.031

 ( 151 )  2020.07.24.

 ( 210 )  M 20 00006

 ( 220 )  2020.01.02.

 ( 732 )  Ruzsinkó Csaba Péter, Kalocsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Elektromos kézi szerszám gépek, szerszámok.

 ( 111 )  232.034

 ( 151 )  2020.07.27.

 ( 210 )  M 20 00499

 ( 220 )  2020.02.17.

 ( 732 )  AD-VESZ Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  bjuti

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
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állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció

és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés,

adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing

célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra;

 reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 111 )  232.035

 ( 151 )  2020.07.27.

 ( 210 )  M 20 00772

 ( 220 )  2020.03.10.

 ( 732 )  Szalai Fémmegmunkáló Kft., Nagykőrös (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Füstölő grillek; grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; offset smoker készülékek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: füstölő grillek; a következő

árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: grillezők, grillsütők; a következő árukkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; a következő árukkal

 kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: offset smoker készülékek.

 ( 111 )  232.036

 ( 151 )  2020.07.27.

 ( 210 )  M 19 02524

 ( 220 )  2019.08.13.

 ( 732 )  Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.037

 ( 151 )  2020.07.27.

 ( 210 )  M 19 01019

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  Union des Associations Européennes De Football (UEFA), Nyon (CH)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  FOCI EB 2020

 ( 511 ) 4    Kenőanyagok; motorolajok és üzemanyagok, benzin, gazolin, dízelolaj, gáz és bioüzemanyagok; gyertyák;

viaszok; zsírok; földgáz; folyékony gázok; ipari olajok és zsírok; kenőolajok és -zsírok; üzemanyagok,

tüzelőanyagok; cseppfolyósított ásványolaj; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz, kenőanyagokhoz

és zsírokhoz; por elnyelő, nedvesítő és megkötő termékek; világító üzemanyag; kenőanyagok, olajok és zsírok,

valamint kenőkészítmények ipari használatra; vágóolajok ipari használatra; őrlő olajok; vágó- és marófolyadékok,

 valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

9    Exponált filmek, diák; videojátékok; videojáték kazetták; videojáték lemezek; szoftverek (rögzített

programok), beleértve a játékszoftvereket; számítógépes programok és adatbázisok; felvett vagy letöltött hangok,

képek vagy adatok; videoszalagok, mágnesszalagok, mágneslemezek, DVD-k, minidisc-ek, hajlékony lemezek,

optikai lemezek, CD-k, CD-ROM-ok, videolemezek, memóriakártyák, USB háttértárak, üresen vagy zenei, hang-

vagy képtartalommal (amelyek lehetnek rajzfilmek is); hologramok; CD-ROM-okon, adatbázisokon és az

interneten keresztül rendelkezésre bocsátott elektronikus kiadványok; szemüvegek, napszemüvegek, búvár- és

úszószemüvegek; tokok, zsinórok és láncok napszemüvegekhez és szemüvegekhez; távcsövek, látcsövek

[kétcsövű]; mágnesek és díszmágnesek; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; készülékek hang és képek
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rögzítésére, átvitelére és reprodukálására; parabola antennák; dekóderek, nevezetesen hang- és vizuális adatok

átalakítására, szolgáltatására és továbbítására alkalmas szoftverek és hardverek; TV-készülékek; síkképernyők,

folyadékkristályos kijelző képernyők, nagyfelbontású képernyők és plazmaképernyők; rádiók;

házimozi-rendszerek; videofelvevők; CD-lejátszók; DVD-lejátszók; MP3 lejátszók; magnók [kazetták

lejátszásához]; minilemez-lejátszók; digitális zenelejátszók; hangszórók; fejhallgatók, fülhallgatók; számítógépek,

többek között laptopok, notebookok és táblagépek; karaoke-rendszerek; hangszerkesztő és -keverő rendszerek;

videokép-szerkesztő és -keverő rendszerek; elektronikus adatfeldolgozó felszerelések, berendezések; számítógép

billentyűzetek; számítógép képernyők, monitorok; modemek; egér-eszközök számítógépekhez, egéralátétek;

navigációs rendszerek; kézi számítógépek [PDA]; elektronikus zsebfordítógépek; diktafonok; elektronikus

naplók; szkennerek; nyomtatók; fénymásolók; faxgépek; telefonok, automatikus üzenetrögzítők; videotelefonok;

mobiltelefonok; ebbe az osztályba tartozó mobiltelefon tartozékok, mobiltelefon-tokok és borítók,

kihangosítókészletek mobiltelefonokhoz, fülhallgatók és headsetek mobiltelefonokhoz, mobiltelefon

billentyűzetek, pántok mobiltelefonokhoz, speciálisan mobiltelefonok, fényképezőgépek és mobiltelefonokhoz

való kameratartozékok hordozására kialakított tokok; távirányítók televíziókészülékekhez és videorendszerekhez;

telekonferencia-rendszerek; számológépek; hitelkártya-leolvasók; valutaváltók; bankjegykiadó automaták

[ATM]; videokamerák, hordozható kamerák beépített videofelvevővel; fényképészeti berendezések,

fényképezőgépek, kamerák (filmkamerák), vetítőgépek, különleges tokok és zsinórok fényképészeti kamerákhoz

és készülékekhez, elektromos elemek és akkumulátorok; számítógépes képernyővédő programok; műsoros vagy

üres mágneses, digitális vagy analóg hang- vagy képrögzítő eszközök; kódolt mágneskártyák; memóriakártyák

(üresen vagy előre rögzített tartalommal); mikrochip- vagy mágneses kártyák; mikrochip- vagy mágneses

hitelkártyák; mikrochip- vagy mágneses telefonkártyák, mágneses vagy mikrochipkártyák aprópénz-adagolókhoz,

mágneses vagy mikrochipkártyák bankjegykiadó automatákhoz és valutaváltó automatákhoz, előre fizetett

mágneses vagy mikrochipkártyák mobiltelefonokhoz, mágneses vagy mikrochipkártyák utazáshoz és

műsorokhoz, mágneses vagy mikrochipes ellenőrző csekkfedezeti kártyák és mágneses vagy mikrochipes betéti

kártyák; riasztók; fizetőrendszerek elektronikus kereskedelemhez, szélzsákok (szélirány jelzők); távolságmérő

készülékek; sebességmérő és -kijelző készülékek; védőkesztyűk; audio vevőkészülékek, hangerősítők; dekóderek,

nevezetesen szoftverek és számítógépes hardverek, amelyek képesek hang- és vizuális adatokat átalakítani,

szolgáltatni és továbbítani; lemezmeghajtók számítógépekhez; védelemmel ellátott félvezetők; integrált

áramkörök rögzített programokkal audio, vizuális vagy számítógépes adatok feldolgozásához; újratölthető

elemek; központi feldolgozó egységek és átalakítók hang- és videoadatokhoz; adatátviteli kábelek; elektronikus

kereskedelemben használt fizetőberendezések; védősisakok sportoláshoz; mágneses azonosító karkötők; elemzők

a levegő/üzemanyag együtthatóhoz; távirányítók autózárakhoz; fényelektromos cellák és napmodul-rendszerek;

biztosítási, biztonsági, védő- és jelzőberendezések és -eszközök; tájékozódási, irányító, nyomkövető, célkövető és

térképkészítő eszközök; elektromos súlymérő-, mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő berendezések és

eszközök, amelyek a 9. osztályba tartoznak; figyelmeztető lámpák járművekhez [nem járműalkatrészek];

navigációs berendezések járművekhez; navigációs készülékek, navigációs eszközök; telematikai berendezések;

telematikai végkészülékek; elektronikus zárak; elektronikus vezérlők és elektronikus vezérlőrendszerek;

elektronikus jegyek, kódolt; jegyek mágneskártyák formájában, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag

 az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 12    Kerékpárok, motorkerékpárok, gépkocsik, tehergépjárművek, kamionok, kisteherautók (járművek), buszok,

lakóautók, hűtőkocsik; repülőgépek és hajók; hőlégballonok, kormányozható léggömbök (léghajók); gépkocsi

tartozékok, árnyékolók, gumiabroncsok, gumiabroncsok tokjai, csomagtartók, síléctartók, felnik és dísztárcsák

kerekekre; üléshuzatok, védőhuzatok járművekhez, gyerekkocsik, babakocsik, biztonsági ülések csecsemőknek és

gyermekeknek (járművekhez); motorok szárazföldi járművekhez; hűtőkhöz való védőlapok; fényszóróvédők;

kormánykerekek járművekhez; pótkocsik, utánfutók [járművek]; párnák, mint autós tartozékok; motorok és

hajtóművek járművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez, valamennyi az

 előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 14    Ékszerek; nyakláncok; órák; karórák, órák; kronográfok; faliórák; medalionok, függők; brossok; karkötők;
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dísztűk [ékszerek]; csapatok és játékosok kitűzői (ékszerek); nyakkendőtűk és nyakkendőcsíptetők;

mandzsettagombok; emlékérmek nemesfémből; díszes kalaptűk, kulcskarikák (apró dísztárgyak vagy fityegők);

díszített kulcskarikák; érmék; érmek ruházathoz; medalionok ruházathoz; nemesfémből készült jelzéssel ellátott

ébresztőóra-tokok; díjak, szobrok és szobrocskák nemesfémből; nyomtatott fém korongok gyűjtőknek

(játékkorongok), mind nemesfémből készül; bőr karkötők; karszalagok műanyagból; műanyagból készült díszes

kulcstartók; hajtókatűk ruházathoz (kivéve a nemesfémből készülteket); díszszegek (nem nemesfémből); díszítő

kalaptűk nem nemesfémből; nem nemesfémből készült hajtókatűk (beleértve a betűket és ábrákat); műanyag

hajtókatű, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal

 kapcsolatos.

 16    Színező és rajzoló füzetek; foglalkoztató füzetek; magazinok; újságok; könyvek és újságok, beleértve a

sportolókkal és sportolónőkkel vagy sporteseményekkel kapcsolatosakat; könyvjelzők; nyomtatott tananyagok;

eredménylapok; rendezvények programjai; albumok eseményekhez; fényképalbumok; aláírókönyvek, nyomtatott

órarendek/menetrendek, brosúrák; játékosok fényképei gyűjtőknek; lökhárító matricák, matricák, albumok,

matrica albumok; poszterek; fényképek; papír asztalterítők; papírszalvéták; papírzacskók; meghívók;

üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; ajándékcsomagoló papír; papírból készült poháralátétek és tányéralátétek;

szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; ételcsomagoló papír; élelmiszer-tartósító zacskók; papír kávéfilterek;

papírcímkék; papír kéztörlők; egészségügyi papír; sminkeltávolító kendők; zsebkendődobozok papírból és

kartonból; papírzsebkendők, papírtörlők; papíráru, valamint oktatási és tanítási anyagok (kivéve készülékek);

írógéppapír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; borítékok; jegyzettömbök, írótömbök; irattartók; papírzsebkendő;

iskolai füzetek, irkák; papírlapok jegyzeteléshez; írólap, írópapír; különálló papírlap; dossziék, iratgyűjtők;

könyvek borításához használt papír; világító papír; öntapadós jegyzetlapok; papírnehezékek; krepp-papír;

szövetpapírok; papír kitűzők és jelvények; zászlók papírból; papírzászlók; íróeszközök; töltőtoll; ceruzák;

golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; rostirónok és filctollak; rosttollak és filctollak; jelölők; tinta,

tintapárnák, gumibélyegzők; írógépek, elektromos és nem elektromos; litográfiák, litografált (műtárgyak);

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festékdobozok, festékek és színes ceruzák; kréta; ceruza díszek

[papíripari cikkek]; klisék, nyomódúcok; címregiszterek; időtervezők; személyi szervezők, határidőnaplók

papírból; autóstérképek; jegyek, belépőjegyek, lottószelvények; csekkek; képregények; naptárak; képeslapok,

levelezőlapok; reklámtáblák, bannerek; kaparós matricák; öntapadós címkék; irodai kellékek (kivéve bútorok);

javítófolyadék, átfestő folyadék; radírgumik; ceruzahegyezők; állványok és tartók irodaszerekhez; gémkapocs;

rajzszegek; vonalzók; ragasztószalagok papírárukhoz, ragasztószalag-adagolók; irodai kapcsok, iratkapcsok;

sablonok, stencilek; iratmappák; irodai kapcsok; feljegyzési blokk tartók; könyvtámaszok; tartók könyvekhez;

pecsétbélyegek; postai bélyegek gyűjtési célokra; emlékbélyeg ívek; hitelkártyák, telefonkártyák, készpénz

kártyák, bankkártyák, utazáshoz és showműsorokhoz való kártyák, csekkfedezeti kártyák és betéti kártyák,

nem-mágneses, valamint papír vagy karton kártyák formájában; poggyászcímkék papírból; útlevéltartók; utazási

csekkek; csekk-könyv borítók; fém bankjegykapcsok, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA

 EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 18    Bőrök és műbőrök; bőr hevederek, -szíjak; ernyők, esernyők; napernyők; sporttáskák (nem a befogadott

termékekhez adaptálva); utcai táskák; utazótáskák; hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; övre fűzhető táskák;

kézitáskák; névjegykártya tartók; bőrtáskák; strandtáskák; tote táskák; ruhatáskák utazáshoz; bőröndök;

irattáskák, aktatáskák; azonosító címkék bőröndökhöz; bőrönd szíjak; aktatáskák (bőráruk); kozmetikai táskák

(üresen), piperetáskák; kulcstartók (bőráruk); tárca; pénztárcák; ostorok; nyakörvek állatoknak; pórázok, szíjak

állatok számára; tartók azonosító kártyákhoz, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO

 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 24    Ágyneműk; huzatok; pehelypaplan; ágytakarók; párnahuzatok; függönyök, zuhanyfüggönyök; kelmék

függönyökhöz; vásznak; kéztörlők, fürdőtörülközők és konyharuhák; takarók; zsebkendők textilanyagokból;

falvédők; zászlók; lobogók textilből vagy műanyagból; reklám szalagok/feliratok; jelzőzászlók; asztalterítők, nem

papírból; címkék textilből; hálózsákok; hálózsákok (matracos), valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag

 az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.
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 25    Ruházati cikkek; cipők és lábbelik; kalapáruk; ingek; kötött szövetek (ruházat); pulóverek; ujjatlan mezek,

sportingek; pólók; mellények; trikók; trikók, atléták; szoknyák; alsóruházat; fürdőruhák, úszódresszek;

fürdőköpenyek; rövidnadrágok, shortok; hosszúnadrágok; pulóverek; főkötők, megkötős sapkák; sapkák;

kalapáruk; selyemövek, vállszalagok; sálak; állkendők; sildes sapkák; tornaruhák; melegítő felsők; dzsekik,

sportdzsekik (miseruhák); blézerek; vízálló ruházat; kabátok, dzsekik; egyenruhák; nyakkendők; bandana kendők;

kézelők; fejszalagok; kesztyűk; kötények; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; játszóruhák csecsemőknek

és gyermekeknek; harisnyák és zoknik; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; derékszíjak, övek;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; szandálok, lábujjközös szandálok; sportcipők, szabadidőcipők,

túracipők, kosárlabdacipők, cross-training cipők, kerékpároscipők, beltéri sportcipők, futó- és terepfutócipők,

flip-flopok, futballcipők (beltéri és kültéri), futballcipők, vászoncipők, teniszcipők, városi sportcipők,

vitorláscipők, aerobikcipők; sportruházat, polárfelsők, futóruhák, kötött sportruhák, sportnadrágok, pólóingek,

tréningfelsők, tréningalsók, futball-stílusú pólók, rögbistílusú pólók, zoknik, fürdőruhák, úszódresszek, harisnyák,

lábmelegítők, tornaruhák, funkcionális aláöltözet, trikók, melltartók, torna- és balettruhák, síoverallok, téli

dzsekik, hónadrágok, valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball

 bajnoksággal kapcsolatos.

 28    Játékok és játékszerek; érmebedobással működő videojátékok játéktermi használatra (játéktermi

játékgépek); sportlabdák; játéklabdák, játszólabdák; táblajátékok; csocsóasztalok; babák és plüssjátékok;

járművek (játékok); kirakós játékok [puzzle]; léggömbök; felfújható játékok; játékkorongok (pogok);

játékkártyák; konfetti; torna- és sporttermékek; futballfelszerelések, nevezetesen futball-labdák, kesztyűk, térd-,

könyök-, váll-, és sípcsontvédők; futballkapuk; sporttáskák és tartók (a tárgyakhoz kialakítva) sportcikkek

hordozására; party kalapok (játékok); nem kizárólag televíziókészülékkel használható elektronikus játékok; kezek

gumiból vagy habból (játéktárgyak); szórakoztató robotok; tornaeszközök; játék sárkányok; görkorcsolyák;

rollerek; gördeszkák; kaparós kártyák; televíziókészülékkel használható kis elektronikus játékok; videojátékok;

játékpadok; kézzel vagy beszéddel aktivált játékvezérlők, kormánykerekek videojátékokhoz és táncoló szőnyegek

videojátékokhoz; elektronikus játékok folyadékkristályos kijelzővel; játékkonzolok; játékok kisállatoknak,

 valamennyi az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 30    Kávé; kávé alapú italok; tea; kakaó, csokoládé; cukor; méz; szirupok és melasz; természetes és alacsony

kalóriatartalmú édesítőszerek; élesztő; pótkávé; liszt; szójaliszt; gabonakészítmények; gabonapelyhek; kenyér;

süteménytészta; tésztában sült pástétom; lisztből készült tészták; süteménytészta; aprósütemények és kekszek;

kekszek, rágcsálnivalók; fagylaltok és jégkrémek; kandiscukor; csokoládés édességek; csokoládé; rizs; chips

[gabonakészítmény]; mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; só; ételtartósító szerek

[só]; szendvicsek, hot-dogok, sajtburgerek, pizzák; tea alapú italok; jeges tea; csokoládé alapú italok, valamennyi

 az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 32    Üdítőitalok; koncentrátumok, szörpök és porok alkoholmentes italok készítéséhez; ásványvizek és szénsavas

vizek; egyéb alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok; hiper- és hipotóniás italok; diabetikus italok;

hozzáadott vitaminokkal dúsított italok nem gyógyászati célokra; gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcs- és

zöldséglevek; szénsavmentes fagyasztott gyümölcsitalok, alkoholmentes fagyasztott ízesített italok; sörök; erős

barna ale sörök; világos és ale sörök, csekély alkoholtartalmú vagy alkoholmentes sörök, valamennyi az

 előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 35    Állásközvetítő irodák; munkaerő-toborzás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámszövegeket publikáló

ügynökség által nyújtott reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámügynökség

szolgáltatásai a számítógépes világhálózaton (az interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs

eszközökön keresztül; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; reklámidő bérbeadása filmek stáblistái

közben; rádió és televízió reklám; reklámozás animációs rajzfilmek formájában; promóciós ügynökségi

szolgáltatások, sport- és PR-promóciós ügynökség szolgáltatásai; futballrendezvények promóciója; piaci

tanulmányok; piackutatás; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; szakvásárokon való

reklámozás szervezése; adatok rendszerezése és összeállítása számítógépes adatbankokban; számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; statisztikák összeállítása; reklámozás sportrendezvényekhez a futball területén;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 15. szám, 2020.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1934



kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatások és mások javára különféle termékek egy helyre gyűjtése (azok

szállításának kivételével), lehetővé téve a vásárlók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és

megvásárolhassák ezeket az árukat, amelyek ruházat, lábbelik, fejfedők, sportcikkek, írószerek, hangok és képek

rögzítéséhez, átviteléhez és reprodukálásához használatos készülékek, könyvek, újságok, magazinok, kiadványok,

videojátékok, játékok, babák, mindenféle kitűző, kulcstartók, órák és ékszerek; kiskereskedelmi értékesítési

szolgáltatások és mások javára különféle termékek egy helyre gyűjtése (azok szállításának kivételével), abból a

célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, amelyek táskák,

poggyász, aktatáskák, esernyők, zászlók és jelzőzászlók, alkoholos és alkoholmentes italok, édességek, orvosi

készülékek és műszerek, járművek és kiegészítők gépjárművekhez; oldószerek, paraffin, viaszok, bitumen és

petróleum kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatásai; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok

szállításának kivételével), abból a célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák

ezeket az árukat egy üzletben, globális számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs eszközökön keresztül, amelyek ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, sportcikkek, írószerek,

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, könyvek, újságok, magazinok,

kiadványok; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a célból,

hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben, globális

számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül,

amelyek videojátékok, játékok, babák, mindenféle kitűző, kulcstartók, karórák és ékszerek, táskák, csomagok,

aktatáskák, esernyők; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a

célból, hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben,

globális számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön

keresztül, amelyek zászlók és jelzőzászlók, alkoholos és alkoholmentes italok, édességek, orvosi készülékek és

műszerek; a következő termékek összegyűjtése mások javára (azok szállításának kivételével), abból a célból,

hogy a vásárlók kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat egy üzletben, globális

számítógépes hálózaton (interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül,

amelyek járművek és kiegészítők gépjárművekhez; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások,

reklámozással és promócióval kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások, kereskedelmi információs ügynökségek,

az összes fent említett szolgáltatást online, számítógépes adatbázisból vagy globális számítógépes hálózaton

(internet) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül bocsátják rendelkezésre;

hirdetések tervezése és összeállítása globális számítógépes hálózaton (az interneten) weboldalként történő

felhasználásra, vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; termékek és

szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; árverések a számítógépes világhálózaton

(az interneten) vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; jegyzékek összegyűjtése

interneten és vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton való publikálásra; üzleti ügyintézési

szolgáltatások kereskedelmi szolgáltatások feldolgozására globális számítógépes hálózaton (az interneten) vagy

vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; adatbázisok összeállítása, létrehozása és

kezelése, domainnevek gyűjtése egy nyilvántartásban; eladási, értékesítési promóciók, kedvezményes programok

létrehozása az ügyfelek számára; ügyfelek számára stadionokban történő bónuszprogramok megvalósítása olyan

kódolt hűség- és tagsági kártyák terjesztésével, amelyek a felhasználók személyes adatait is tartalmazhatják;

hűségprogramok fejlesztése, indítása és igazgatása, nevezetesen rajongóknak szóló hűségkártyák kibocsátása,

amelyek személyes adatokat tartalmaznak a kártyatulajdonos személyazonosságáról; elektronikus kereskedelmi

(e-kereskedelmi) szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása árucikkekről távközlési hálózatokon

keresztül reklámozási vagy értékesítési célokra; adatok, különösen álló- vagy mozgóképek összeállítása

számítógépes adatbázisokba; e-kereskedelmi szolgáltatások, online szolgáltatások áruk mások nevében történő

megvásárlására és eladására vonatkozó szerződések nyújtására; sportrendezvények promóciója a futball területén;

mások termékeinek és szolgáltatásainak promóciója szerződéses megállapodások, különösen partnerségi

(szponzorálási) és licencszerződések révén, lehetővé téve a partnerek számára, hogy kulturális és

sportrendezvényekből, különösen nemzetközi rendezvényekből eredő további ismertséget és jobb arculatot
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alakítsanak ki; adatok és információk gyűjtése és felvétele sportteljesítményekről; személyzet rendelkezésre

bocsátása, különösen italok és ételek értékesítésére; nyomtatott anyagok interaktív oktatási és szórakoztatási

célokra, interaktív kompaktlemezek, CD-ROM-ok és számítógépes játékok kiskereskedelmi értékesítése;

kiskereskedelmi értékesítési szolgáltatások különösen globális számítógépes hálózaton keresztül, nyomtatott

anyagok interaktív oktatási és szórakoztatási célokra, interaktív kompaktlemezek, CD-ROM-ok és számítógépes

játékok kapcsán; számítógépes programok bemutatása kiskereskedelmi értékesítési célokra; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; beszerzési szolgáltatások mások számára

(áruk és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások számára) sporteseményekhez vagy szórakoztatáshoz; mások

termékeinek és szolgáltatásainak promóciója szerződéses megállapodások, különösen partnerségi (szponzorálási)

és licencszerződések révén, lehetővé téve a partnerek számára, hogy kulturális és sportrendezvényekből,

különösen nemzetközi rendezvényekből eredő további ismertséget és/vagy jobb arculatot és/vagy összetartozást

alakítsanak ki; jegyeladási promóciós szolgáltatások; pénzügyi szponzor keresése futballbajnokságokhoz;

hűségkártyák kiadása szurkolók számára, amelyek személyes adatokat tartalmaznak a kártyatulajdonos

személyazonosságáról, és amelyeket sportstadionokba való beléptetésre használnak, valamennyi az előzőekben

 felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 36    Hitelkártyák és utazási csekkek kibocsátása és kezelése; pénzügyi szolgáltatások; banki, befektetési és

hitelszolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; hitelbérlet; bérlet finanszírozási szolgáltatások; sportesemények

szponzorálása (pénzügyi patronálása); pénzügyekkel és biztosítással kapcsolatos információs szolgáltatások,

számítógépes adatbázisból vagy az internetről vagy az összes vezeték nélküli elektronikus kommunikációs

hálózatról nyújtva; telebank szolgáltatások; banki szolgáltatások az interneten vagy bármilyen vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs hálózaton; fizetési szolgáltatások, beleértve számítógépes adatbázison, vagy az

interneten, vagy mobiltelefonon keresztül nyújtott szolgáltatásokat; széfszolgáltatások; pénzügyi szponzorálás a

labdarúgás területén zajló rendezvények terén; elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi fizetési

szolgáltatások, pénzösszegek átutalása, mind elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; elektronikus

kereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi fizetési szolgáltatások mások által nyújtott áruk és szolgáltatások

megvásárlásával kapcsolatban, mind elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül, valamint pénzügyi

tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; utalványok

kibocsátása utazási utalványok formájában, valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA

 EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 38    Távközlési szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció telexen keresztül; kommunikáció

telekommunikációs hálózatokhoz, adatbázisokhoz és az internethez kapcsolódó elektronikus számítógépes

terminálokon keresztül, vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; távirati

kommunikáció; telefonos kommunikáció; kommunikáció faxátvitellel; rádiós elektromos hívásszolgáltatások;

telefonos vagy videokonferencia-szolgáltatások; televízióműsorok sugárzása; kábeltévés közvetítés; rádiós

műsorszórás; a sporttal és sporteseményekkel kapcsolatos rádió- és televízióműsorok közvetítése; hír- és

hírinformációs ügynökségek szolgáltatásai; üzenetek küldése; telefonok, faxkészülékek és távközlési

berendezések kölcsönzése; kereskedelmi internetes oldalak átvitele online módon, vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; rádió- és televízióműsorok átviteli és sugárzási szolgáltatásai

az interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus

üzenetátvitel; filmfelvételek, hang- és videofelvételek egyidejű sugárzása; hozzáférés lehetővé tétele telematikai

szerverekhez és valós idejű társalgási fórumokhoz; számítógéppel támogatott üzenet- és képtovábbítás; távközlés

száloptikai hálózatokon keresztül; globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs

technológiákhoz való hozzáférés biztosítása magán- és kereskedelmi beszerzési és rendelési szolgáltatások

eléréséhez; információk (köztük weboldalak), számítógépes programok és más adatok távközlése; információk

(beleértve a telematikai oldalakat) továbbítása távközlési eszközök segítségével, valamint számítógépes

programok és egyéb adatok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; az internethez vagy bármilyen vezeték

nélküli elektronikus kommunikációs hálózathoz való hozzáférés biztosítása (távközlési szolgáltatások); távközlési

kapcsolat biztosítása számítógépes világhálózathoz (internethez) vagy adatbázisokhoz; hozzáférés lehetővé tétele
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digitális zenét kínáló internetes webhelyekhez számítógépes világhálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs eszközökön keresztül; hozzáférés bérbeadása adott időtartamra MP3-as internetes weblapokhoz

számítógépes világhálózat vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszköz útján; hozzáférés bérbeadása

adott időtartamra adatbázis-szerverközponthoz (telekommunikációs szolgáltatások); hozzáférési lehetőség

bérbeadása bizonyos időtartamra számítógépes adatbázishoz (telekommunikációs szolgáltatások); digitális zene

átvitele telekommunikáció révén; elektronikus kiadványok on-line átvitele; digitális zene átvitele az interneten

vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; digitális zene átvitele MP3-as

internetes oldalakon keresztül; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek egyidejű terjesztése és/vagy

sugárzása; interaktív oktatási és szórakoztató termékek, interaktív CD-k, CD-ROM-ok, számítógépes programok

és számítógépes játékok egyidejű terjesztése és/vagy sugárzása; hozzáférési idő biztosítása elektronikus "fekete

táblák" (információs és hirdetőtáblák), vitafórumok (csevegőszobák) és blogok eléréséhez valós időben, globális

számítógépes hálózaton keresztül (kommunikációs szolgáltatások); telekommunikációs szolgáltatások

vásárlókkal történő interaktív kommunikáció révén megvalósuló kiskereskedelem érdekében; multimédiás

telekommunikáció; videotext és teletext átviteli szolgáltatások; információk továbbítása kommunikációs

műholdon, mikrohullámú, digitális vagy analóg elektronikus eszközök segítségével; digitális információk

továbbítása kábelen, vezetéken vagy optikai szálon; információk továbbítása mobiltelefonok, telefonok, fax és

telex segítségével; információ, üzenetek, képek és adatok fogadásával és forgalmával kapcsolatos távközlési

szolgáltatások; internetes vitafórumokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes

platformokhoz (mobil internethez is), a felhasználók által meghatározott vagy megadott információkat, személyes

profilokat tartalmazó személyre szabott weboldalak formájában; hozzáférés lehetővé tétele keresőgépekhez

adatok és információk megszerzéséhez globális hálózatokon, valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás

 kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 39    Utazási iroda működtetése, utazások szervezése és lefoglalása; utazási jegyfoglalási szolgáltatások és

utazási információs és utazási jegyárusítási szolgáltatások; légi, vasúti, buszos és teherautós szállítási

szolgáltatások; vízi járművel történő szállítás; hajókirándulások szervezése; turistautak szervezése; járművek

kölcsönzése és bérbeadása; parkolóhelyek bérbeadása; taxi szolgáltatások; áruk vízi, szárazföldi és légi szállítása;

víz, hő, gáz vagy elektromosság elosztása; újságok, folyóiratok és könyvek kézbesítése; postai szolgáltatások,

futár- és postai kézbesítési szolgáltatások; áruk raktározása; oldószerek, paraffinok, viaszok, bitumen és

olajtermékek forgalmazása, cseppfolyósított gáz kivételével; filmek és videó- és hangfelvételek forgalmazása

(kiszállítása); interaktív oktatási és szabadidős termékek, interaktív CD-k, CD-ROM-ok, számítógépes programok

és számítógépes játékok terjesztése (kézbesítése); szaktanácsadási szolgáltatások energia és elektromosság

elosztásával kapcsolatban; szállításra vonatkozó információnyújtás, járművek, autók és haszongépjárművek

kölcsönzése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése; információ szállítással kapcsolatban; járművek szállítása;

helyfoglalás szállítással kapcsolatban; járművek mentése (vontatás); áruk raktározása; szállítás; áruk csomagolása

és raktározása; jegyterjesztés (szállítás); GPS [Globális Helymeghatározó Rendszer] navigációs szolgáltatások;

utazásszervezés; vontatás; taxi szolgáltatások, autószállítás, szállítási logisztikai szolgáltatások; járművek,

különösen gépkocsik bérbeadása; személyszállítás, különösen autóbusszal való szállítás; szállítmányozási

ügynökség; áruk és csomagok elosztási és kiszállítási szolgáltatásai; közlekedési információs szolgáltatások;

járműflották nyomon követése és ellenőrzése navigációs és helymeghatározó berendezések használatával,

valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal

 kapcsolatos.

 41    Nevelés; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sorsjátékok és versenyek működtetése; sporttal

kapcsolatos fogadási és játékszolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások (sport, szórakoztatás); vendéglátási

szolgáltatások, ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztatási szolgáltatások), többek között belépőjegyek

biztosítása sport- vagy szórakoztató rendezvényekre; jegyek kiadása sport-, szórakoztató, kulturális és oktatási

rendezvényekre globális számítógépes hálózaton (az interneten) keresztül; sportjegy-ügynökségi szolgáltatások;

online tájékoztatás számítógépes adatbázisról vagy az internetről a sportok vagy sportrendezvények területén;

szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és kulturális
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események és rendezvények szervezése; sportversenyek szervezése; események szervezése a labdarúgás

területén; sportlétesítmények működtetése; vidámparkok szolgáltatásai; egészség- és fitneszklub szolgáltatások;

videó- és audiovizuális rendszerek kölcsönzése; interaktív oktatási és szabadidős termékek kölcsönzése, interaktív

oktatási és rekreációs kompaktlemezek a sport területén, CD-ROM-ok és számítógépes játékok; interaktív CD-k

és CD-ROM-ok gyártása (film és/vagy zene gyártása); sportesemények rádiós és televíziós közvetítése; rádió- és

televízióműsorok, valamint videoszalagok gyártási szolgáltatásai; filmfelvételek és hang- és videofelvételek

egyidejű terjesztése; jegyrendelési szolgáltatások és tájékoztatás szórakoztatási, sport- és kulturális

rendezvényekkel kapcsolatban; sporttábori szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; szépségversenyek

szervezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; online fogadási és játékszolgáltatások az interneten vagy

bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; tombolával kapcsolatos

szolgáltatások nyújtása; számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs hálózaton keresztül online nyújtott információk a szórakoztatás területén (beleértve a sportot);

interneten vagy mobiltelefonokon keresztül továbbított elektronikus játékszolgáltatások; könyvkiadás;

elektronikus könyvek és újságok online kiadása; hang- és videofelvételek készítése; rajzfilmek gyártása mozik

számára, rajzfilmek gyártása televíziós felhasználásra; hang- és képfelvételek kölcsönzése szórakoztatási célokra;

számítógépes adatbázisból, interneten vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül online nyújtott információk az oktatás területén; fordítás és tolmácsolás; fényképészet; futballstadionok

bérbeadása; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek műsorszerkesztése és/vagy bérlete;

sportteljesítményekre, rádiós és televíziós műsorokra vonatkozó statisztikai és egyéb információk biztosítása,

valamennyi az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal

 kapcsolatos.

 43    Éttermek, snackbárok; fogadásokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen étel- és italszolgáltatás;

vendéglátás; szállodai szolgáltatások; szálláshelyekkel és éttermekkel kapcsolatos szolgáltatások, szállodafoglalás

és ideiglenes szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások, nevezetesen ételek és italok biztosítása

sportrendezvényeken és szórakoztató eseményeken.; szórakoztatási infrastruktúra, nevezetesen VIP helyiségek és

kilátó helyiségek rendelkezésre bocsátása sportlétesítményekben és azon kívül, szórakoztatás céljára, valamennyi

 az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA EURO 2020 futball bajnoksággal kapcsolatos.

 ( 111 )  232.038

 ( 151 )  2020.07.27.

 ( 210 )  M 20 00228

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TELE ÍZZEL, TELE ÉLETTEL

 ( 511 )  43    Étel házhoz szállítás; partiszervíz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

 étkeztetés.

 ( 111 )  232.040

 ( 151 )  2020.07.28.

 ( 210 )  M 19 02708

 ( 220 )  2019.09.06.

 ( 732 )  Herczeg Ágnes, Páty (HU)

 Bauer Ildikó, Komárno (SK)

 ( 740 )  Dr. Cseh Gabriella, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

 ( 111 )  232.042

 ( 151 )  2020.07.29.

 ( 210 )  M 20 00281

 ( 220 )  2020.01.30.

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; szűrőanyagok (vegyi, ásványi,

 növényi és egyéb feldolgozatlan anyagok); fagyálló folyadékok; oldószerként használt vegyipari készítmények.

 3    Járműtisztító készítmények; tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények.

 4    Ipari olajok; kenőolajok; motorolajok.

7    Motorok, hajtóművek és gépalkatrészek, valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez; csapágyak;

 szűrők (gépek vagy motorok részei).

 8    Kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek;

jelzőberendezések; védelmi és biztonsági berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos

és mechanikus); akkumulátorok; érzékelők; kapcsolók, elektromos; munkavédelmi öltözékek (balesetek vagy

 sérülések ellen).

  11    Gépjármű HVAC rendszerek (fűtő, szellőztető és légkondicionáló).

 12    Járművek részei és szerelvényei; ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); fékalkatrészek

járművekhez; futóművek, alvázak járművekhez; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; lopásgátló és biztonsági

 eszközök és felszerelések járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; munkaruházati cikkek; munkacipők.

 ( 111 )  232.043

 ( 151 )  2020.07.29.

 ( 210 )  M 20 00271

 ( 220 )  2020.01.29.

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dörmi, hűséges barát a felfedezésekben

 ( 511 )  30    Sütőipari termékek, készítmények gabonafélékből; gabonakészítmények reggelire; kenyér; piskóták; édes

vagy sós kekszek; rágcsálnivalók; kekszfélék; tészták; ostyák; gabonaszeletek; gofrik; sütemények; édességek;

morzsák; kekszes vagy cukrászati tészták; cukrásztermékek; ehető jég, nevezetesen fagylalttermékek; desszertek;

 fagyasztott sütemények és desszertek; hűtött sütemények és desszertek.
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 ( 111 )  232.044

 ( 151 )  2020.07.29.

 ( 210 )  M 20 00272

 ( 220 )  2020.01.29.

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó; kakaó és csokoládé alapú italok és készítmények ilyen italok készítéséhez; csokoládé; nem

gyógyhatású édességek, különösen csokoládés édességek és cukros édességek; sütemények; ostyák; kekszek;

tészták; sajttorták; sült és tésztatermékek; gabonakészítmények; ehető jégkrémek, nevezetesen fagylalttermékek,

 fagyasztott édességek és desszertek; hűtött édességek és desszertek; csokoládékrémek.

 ( 111 )  232.045

 ( 151 )  2020.07.30.

 ( 210 )  M 20 00290

 ( 220 )  2020.01.30.

 ( 732 )  Hungary Ouqiao Industrial Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  232.046

 ( 151 )  2020.07.30.

 ( 210 )  M 20 00694

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Pannon Hotel Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berek Gergő, Pécs

 ( 541 )  Szent Orbán Hotel

 ( 511 )  43    Szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai

szolgáltatások; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges

alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek

biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; szakmai

bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely

biztosítás találkozókhoz; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;

 szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.047

 ( 151 )  2020.07.30.

 ( 210 )  M 19 03689

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CELL-LITE

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

  30    Filteres teák; instant teák; készítmények italokhoz [tea alapú]; tea; tea alapú italok; teák; teakeverékek.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; vizek; víz;

vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok;

proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás

italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;

gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 111 )  232.048

 ( 151 )  2020.07.30.

 ( 210 )  M 19 02115

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász termékleírásának megfelelő kolbász.

 ( 111 )  232.049

 ( 151 )  2020.07.30.

 ( 210 )  M 19 02112

 ( 220 )  2019.07.04.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő kolbász.

 ( 111 )  232.050

 ( 151 )  2020.07.30.

 ( 210 )  M 20 00567

 ( 220 )  2020.02.24.

 ( 732 )  Real Euro-Project Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  232.051

 ( 151 )  2020.07.30.

 ( 210 )  M 20 00426

 ( 220 )  2020.02.12.

 ( 732 )  Osskó Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Klíma és légtechnikai eszközök kis- és nagykereskedelme; hőszivattyúk kis- és nagykereskedelme.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; klímarendszerek beüzemelése;

klímaberendezések felújítása; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; klímarendszerek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; tiszta terek klímarendszereinek üzembehelyezése; hőszivattyúk telepítése; hőszivattyúk

 beüzemelése; hőszivattyúk felújítása; hőszivattyúk karbantartása.

 ( 111 )  232.052

 ( 151 )  2020.07.30.

 ( 210 )  M 20 00425

 ( 220 )  2020.02.12.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  ( 546 )

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

szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre

vonatkozó információs szolgáltatások; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése üzleti

célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; promóciók

szervezése audiovizuális média használatával; promóciós események szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások;

vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; ösztönzési programok szervezése, működtetése

és ellenőrzése; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; hűségprogramok szervezése

ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

állásközvetítő irodák; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal;

hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és felügyelete; üzleti kutatás; üzleti

elemzés; piacok üzleti elemzése; piaci felmérés elemzése; üzleti információk elemzése; marketinghez kapcsolódó

elemzés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; stratégiai üzleti elemzés; üzleti elemzési szolgáltatások; vállalati

attitűdök elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; fogyasztói reakciók elemzése; gazdasági előrejelzés és

 elemzés; piackutatás és üzleti elemzés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák, kiállítások és

versenyek 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); konferenciák szervezése; előadások szervezése; képzés

szervezése; webináriumok szervezése; oktatási programok szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése;

továbbképzési szemináriumok szervezése; díjátadó ünnepségek szervezése; üzleti képzések szervezése; üzleti

konferenciák szervezése; oktatási célú ünnepségek szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel
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kapcsolatos konferenciák szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; oktatási célú

konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; bemutatók szervezése képzési célokra; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítások szervezése oktatási

célokra; képzési célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatások szervezése és

lebonyolítása; tanórák szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése az interneten; játékok szervezése és

lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; vetélkedők, játékok és

versenyek szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; közönség bevonását célzó játékok

szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és

szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; workshopok [képzés]

szervezése, lebonyolítása és rendezése; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

levelező tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; online távoktatási szolgáltatások; tanfolyamszervezés turisták

számára; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; oktatási díjak kiosztása; díjátadó ünnepségek szervezése;

 versenyek és díjkiosztók rendezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése.

 ( 111 )  232.058

 ( 151 )  2020.07.31.

 ( 210 )  M 19 03863

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  TÜKÖR MÓDSZER Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

 ( 541 )  TÜKÖR MÓDSZER

 ( 511 )  16    Tankönyvek; könyvek; folyóiratok; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

 anyagok; címkék, matricák.

 35    Üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban;

hatékonysági szaktanácsadás; kereskedelmi vállalatalapítással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kereskedelmi

vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos

segítségnyújtás; segítségnyújtás üzleti tervezéshez; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

segítségnyújtás üzletvezetéshez és -tervezéshez; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti

adminisztrációs segítségnyújtás; tanácsadási és információs szolgáltatások üzletszervezéshez és üzletvezetéshez

kapcsolódóan; üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és

vállalatszervezési konzultáció; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás.

 41    Állatok képzése; állatkiképzői oktatás; állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése; oktatás, tanítás;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési célú bemutatók

szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú

vetélkedők, versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; kutyákkal való

bánás oktatása; kutyaversenyek rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; coaching; tankönyvek kiadása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szabadidős

 információs szolgáltatások.

 ( 111 )  232.060

 ( 151 )  2020.07.31.
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 ( 210 )  M 19 03845

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  HSG Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 27    Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok,

 falikárpitok, falburkolatok.

 42    Lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; tervezési szolgáltatások

lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési

információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs

 szolgáltatások, építési tervkészítés, építészeti konzultáció, építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  232.061

 ( 151 )  2020.08.03.

 ( 210 )  M 19 03869

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Dovák Péter Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

A rovat 126 darab közlést tartalmaz. 
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