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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 21 01275
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Palota Nails Kft., Várpalota (HU)
( 740 ) dr. Weltler Ádám, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 3

Körömcsillám; körömkondicionálók; körömkrémek; körömágy kondicionálók; körömágykrémek;

körömágybőr-eltávolítók; körömágybőr-puhítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények;
körömápoló kozmetikai készítmények; körömdíszítő matricák;körömápoló kozmetikumok; körömerősítő
készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők
[kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők;
körömlakkalapozók; körömlakk készítmények; körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények;
körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra;
körömmatricák; körömvilágosítók; körömszínező por; kozmetikaikörömszárító készítmények; ajakalapozók;
ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakfények; ajakrúzsok; ajakrúzs; ajakkrémek;
ajakkozmetikumok; ajakkondicionálók; ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakvédők (nem gyógyhatású -);
ajakvédők[kozmetikai]; kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai maszkok; arctisztító maszkok; bőrhidratáló
maszkok; hidratáló maszkok; tisztító maszkok; pórusösszehúzó maszkcsomagok kozmetikai alkalmazásra;
hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők [samponok,kondicionálók]; kondicionáló balzsam; kondicionáló krémek;
kondicionáló samponok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; polírozó, fényesítő krémek; polírozó
készítmények; fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek;állatsamponok [nem
gyógyszeres állatkozmetikai készítmények].
( 111 ) 234.377
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 21 01412
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) Kovács Dániel, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek

számára; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra.
( 111 ) 234.378
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 21 01103
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CUKI
( 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.
( 111 ) 234.400
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( 151 ) 2021.05.28.

( 210 ) M 21 01518
( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) B + N Referencia Zrt., Tardona (HU)
( 740 ) Frey Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Épületek, építmények és ezek együtteseinek,- beleértve az ipari, egészségügyi, közlekedési, irodaházi,

kulturális, egyéb szabadidős, sportlétesítményi üzemeltetésű épületeket, építményeket és épületegyütteseket is-,
külső és belső takarítása, fertőtlenítése, mosása, karbantartása; gépeinek és berendezéseinek üzembe helyezése,
karbantartása, javítása, műszaki üzemeltetése, takarítása, tisztítása, fertőtlenítése, mosása, gondozása; külső és
belső zöldfelületeinek takarítása, tisztítása, karbantartása, gondozása; külterületi útjainak, járdáinak, takarítása,
tisztítása, karbantartása, gondozása, hó- és jégtelenítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések,
különösen belső építkezések irányítása és felügyelete; munkaruházat és speciális textiláruk tisztítása, mosása,
vasalása, fertőtlenítése, karbantartása, kölcsönzése; járművek mosása, tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása,
gondozása; utak, járdák, takarítása, tisztítása, karbantartása, gondozása, hó- és jégtelenítése.
( 111 ) 234.401
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 21 01385
( 220 ) 2021.03.31.
( 732 ) Juhos Nándor, Budapest (HU)
( 541 ) Proteco
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; fém tolózárak; ajtóreteszek fémből (2); ezetősínek fémből tolóajtókhoz;
fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz;páncélszekrények.
7

Hidraulikus ajtónyitók és -zárók [gépalkatrészek]; sztátorok, állórészek [gépek részei]; áttételek gépekhez;

áttételek, nem szárazföldi járművekhez; csapágyak [gépalkatrészek]; önolajozó csapágyak; sapágyak
sebességváltók tengelyéhez; illanymotorok, nemszárazföldi járművekhez; kefék, elektromos működtetésű
[gépalkatrészek]; motorok, nem szárazföldi járművekhez; tengelyek gépekhez; vezetők, sínek gépekhez;
vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; erőgépek; motorok (a szárazföldijárműmotorok
kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével);
mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
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.
( 111 ) 234.402
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 21 00729
( 220 ) 2021.02.25.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Vendég Információs Zárt Adatbázis
( 511 ) 9

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

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

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 234.403
( 151 ) 2021.05.28.
( 210 ) M 21 01323
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barán-Kalász László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációsszolgáltatások 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; árusítóautomaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti
üzletmenedzsment ; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más
cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promócióscélokból; értékesítési promóciós
szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói
vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépekkölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászatieszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint; gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felületkölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokbavaló gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció
és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartásiadatok biztosítása; kereskedelmi információ és
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tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása
ésmegállapodások; kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi
vásárok rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi
szolgáltatások művészeti galériák által kínáltműtárgyakhoz; 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 letölthetődigitális 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 PerClick (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagokkölcsönzése;
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 (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmaiönéletrajz írása
mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása ;
távközlésiszolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások
megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorokkészítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzletiértékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési
szolgáltatásokpotenciális magánbefektetők és tökét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti
menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti
szerződések tárgyalása másik fél megbízásából;üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,
kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési
konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolókszámára; üzletvitel szabadúszó
szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési
programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
36

Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; adóbecslések;

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra ;
a szellemi tulajdonvagyon pénzügyiértékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;
bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási
információs szolgáltatás; biztosítási statisztikaiszolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;
biztosításközvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;
elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetésiszolgáltatások); életbiztosítás;
elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek
pénzügyi; felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások,
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pénzügyi;finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2); gondoskodási

alap szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák
kibocsátása; hitelkártyás fizetésekfeldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok
bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;
ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadásaközösségi munkavégzéshez; javítási
költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más
résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynökitevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése;
lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai
értékbecslés; nyugdíjfolyósításiszolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari;
projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információknyújtása; pénzügyi információk
nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek
bérbeadása(apartmanok); széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);
tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki
tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2);tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;
vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális
valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítésekpénzügyi kezelése harmadik
felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).
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[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
arcfestés; audioberendezésekkölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;
cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása
az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó
[judo] oktatás ; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratokon-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok; szervezése és
lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési
rangsorokszolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek
kivételével; filmstúdiók; filmszínházielőadások,; filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési
szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás ; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;
fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlatiképzés [szemléltetés]; hangfelvételek
kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetés túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;
iskolák általnyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];
játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;
kalligráfiái [szépírási]szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések; kölcsönzése;könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy
oktatási célú; kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;
mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmekkölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján;nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónokvezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
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számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- éstelevíziókölcsönzés; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázás];
szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott
oktatásiszolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények
üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások;
szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés
; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek
szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtottképzési;
szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek
kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés
[kivéve reklámszövegek];táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása;
vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyekszervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett
mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez;világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
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42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
A rovat 8 darab közlést tartalmaz.
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