
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  208.606

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 04474
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 ( 732 )  Extrem Digital Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Várkonyi Tamás, Budapest

 ( 541 )  extreme digital

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással

működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.607

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 04475

 ( 220 )  2012.12.10.

 ( 732 )  Extrem Digital Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Várkonyi Tamás, Budapest

 ( 541 )  edigital

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással

működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.710

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 13 00006

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 4. szám, 2013.02.28.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M367



 

 ( 511 ) 16 Albumok; almanachok; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő

gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk];borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzák;

cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek] papírból; címtáblák

címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból;

dossziék [papíráruk]; ecsetek; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír; fedelek,

kötések,borítók [papíráruk]; festékező asztalok [tintatartályok]; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;

festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fóliatasak

kasírozók, laminálók [irodai cikkek];folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek;

füzetek; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartanok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gémkapcsok;iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai

cikkek]; irattartók [papíráru]; írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai

felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök;írófelszerelések;

írókészletek [papíráruk]; írótollak; írótollak aranyból; jegyek; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és

betűk]; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek;könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; levelezőlapok;

levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; másolópapír[papíráru]; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak;

noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadószalagok

papíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba,

illatosítva vagy anélkül;papírcsokrok [papíráru]; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírtartó

dobozok [irodai cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai

cikkek]; papírzsebkendők; pecsétbélyegek; pecsételőanyagok papíripari használatra; pénzcsipeszek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik;

rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok; sablonok [papíráruk]; sablonoktörléshez; söröskorsó alátétek;

stencilek; szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek]; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból;

szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek,

tányéralátétekpapírból; tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók,

repertóriumok; tejszínes edények [kis kancsók] papírból; tervrajzok; tintatartók; toll- és ceruzatartók, asztali;

tollak [irodai cikkek]; tollszárkapcsok;tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak;

törlésre szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; virágcserépburkolókpapírból; zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból;áruminták terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések

intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló gépek

kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések

levélbenmegrendelve; hirdetési hely kölesönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 4. szám, 2013.02.28.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M368



rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultációszemélyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy

kereskedelmi célból;marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok;piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérletetávközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztásapszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetésicélokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

36 Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek;

betegségbiztosítás; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási

ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkekhitelességének ellenőrzése; elszámolóházak; ékszerek értékbecslése;

életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói

szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodásialapszolgáltatások; gyűjtések szervezése;

hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;

klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai;környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;

lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; lábon álló fa értékbecslése; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; nyugdíjfolyósításiszolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;

pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyitanácsadás; pénzváltás; régiségek

értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;

takarékpénztárak szolgáltatásai; telebank szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés,tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos

részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki

 tevékenység; zálogkölcsönzés.

41 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; elektronikus desktop kiadóitevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet;filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai;hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások
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[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtárikölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák

[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok;show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;szemináriumok rendezése és vezetése;

szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

nemreklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás]; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  208.723

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 13 00007

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

 ( 740 )  dr. Bass László, Bass Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GPSP

 ( 511 ) 16 Albumok; almanachok; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő

gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk];borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzák;

cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek] papírból; címtáblák

címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból;

dossziék [papíráruk]; ecsetek; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír; fedelek,

kötések,borítók [papíráruk]; festékező asztalok [tintatartályok]; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;

festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fóliatasak

kasírozók, laminálók [irodai cikkek];folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek;

füzetek; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartanok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok;iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai

cikkek]; irattartók [papíráru]; írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai

felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök;írófelszerelések;

írókészletek [papíráruk]; írótollak; írótollak aranyból; jegyek; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és

betűk]; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek;könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; levelezőlapok;

levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

márványozófésűk; másológépek duplikátorok; másolópapír [papíráru];naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak;

noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó

szalagokpapíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba,

illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok[papíráru]; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírtartó
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dobozok [irodai cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai

cikkek]; papírzsebkendők; pecsétbélyegek; pecsételő anyagokpapíripari használatra; pénzcsipeszek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik;

rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök rajzblokkok; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez;söröskorsó alátétek;

stencilek; szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek]; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból;

szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek, tányéralátétek

papírból; tálcákpénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók, repertóriumok;

tejszínes edények [kis kancsók] papírból; tervrajzok; tintatartók; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai

cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók;tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre

szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; virágcserépburkolók papírból; zacskókcsomagolásra papírból vagy

 műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból;áruminták terjesztése; árverésbecslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések

intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló gépek

kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések

levélbenmegrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultációszemélyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy

kereskedelmi célból;marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok,piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérletetávközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztásapszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetésicélokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

36 Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügylete;

betegségbiztosítás; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási

ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkekhitelességének ellenőrzése; elszámolóházak; ékszerek értékbecslése;

életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói

szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodásialapszolgáltatások; gyűjtések szervezése;

hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása
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biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;

klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai;környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;

lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; lábon álló fa értékbecslése; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; nyugdíjfolyósításiszolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;

pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyitanácsadás; pénzváltás; régiségek

értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;

takarékpénztárak szolgáltatásai; telebank szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés,tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos

részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki

 tevékenység; zálogkölcsönzés.

41 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; elektronikus desktop kiadóitevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet;filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai;hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtárikölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák

[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok;show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;szemináriumok rendezése és vezetése;

szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

nemreklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  208.724

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 13 00008

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

 ( 740 )  dr. Bass László, Bass Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A visszakapott jövő

 ( 511 ) 16 Albumok; almanachok; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő

gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk];borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzák;
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cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek] papírból; címtáblák

címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból;

dossziék [papíráruk]; ecsetek; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír; fedelek,

kötések,borítók [papíráruk]; festékező asztalok [tintatartályok]; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;

festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fóliatasak

kasírozók, laminálók [irodai cikkek];folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek;

füzetek; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartanok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok;iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai

cikkek]; irattartók [papíráru]; írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai

felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök;írófelszerelések;

írókészletek [papíráruk]; írótollak; írótollak aranyból; jegyek; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és

betűk]; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek;könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; levelezőlapok;

levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

márványozófésűk; másológépek duplikátorok; másolópapír [papíráru];naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak;

noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó

szalagokpapíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba,

illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok[papíráru]; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírtartó

dobozok [irodai cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai

cikkek]; papírzsebkendők; pecsétbélyegek; pecsételő anyagokpapíripari használatra; pénzcsipeszek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik;

rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök rajzblokkok; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez;söröskorsó alátétek;

stencilek; szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek]; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból;

szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek, tányéralátétek

papírból; tálcákpénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók, repertóriumok;

tejszínes edények [kis kancsók] papírból; tervrajzok; tintatartók; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai

cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók;tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre

szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; virágcserépburkolók papírból; zacskókcsomagolásra papírból vagy

 műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból;áruminták terjesztése; árverésbecslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések

intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló gépek

kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések

levélbenmegrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultációszemélyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy

kereskedelmi célból;marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;
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munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok,piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérletetávközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztásapszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetésicélokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

36 Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügylete;

betegségbiztosítás; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási

ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkekhitelességének ellenőrzése; elszámolóházak; ékszerek értékbecslése;

életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói

szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodásialapszolgáltatások; gyűjtések szervezése;

hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;

klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai;környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;

lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; lábon álló fa értékbecslése; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; nyugdíjfolyósításiszolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;

pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyitanácsadás; pénzváltás; régiségek

értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;

takarékpénztárak szolgáltatásai; telebank szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés,tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos

részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki

 tevékenység; zálogkölcsönzés.

41 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; elektronikus desktop kiadóitevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet;filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai;hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtárikölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák

[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 4. szám, 2013.02.28.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M374



show-műsorok;show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;szemináriumok rendezése és vezetése;

szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

nemreklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  208.725

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 13 00010

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

 ( 740 )  dr. Bass László, Bass Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Future regained

 ( 511 ) 16 Albumok; almanachok; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő

gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk];borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzák;

cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek] papírból; címtáblák

címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból;

dossziék [papíráruk]; ecsetek; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír; fedelek,

kötések,borítók [papíráruk]; festékező asztalok [tintatartályok]; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;

festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fóliatasak

kasírozók, laminálók [irodai cikkek];folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek;

füzetek; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartanok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok;iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai

cikkek]; irattartók [papíráru]; írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai

felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök;írófelszerelések;

írókészletek [papíráruk]; írótollak; írótollak aranyból; jegyek; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és

betűk]; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek;könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; levelezőlapok;

levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

márványozófésűk; másológépek duplikátorok; másolópapír [papíráru];naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak;

noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó

szalagokpapíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba,

illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok[papíráru]; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírtartó

dobozok [irodai cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai

cikkek]; papírzsebkendők; pecsétbélyegek; pecsételő anyagokpapíripari használatra; pénzcsipeszek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik;

rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök rajzblokkok; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez;söröskorsó alátétek;

stencilek; szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek]; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból;

szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek, tányéralátétek
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papírból; tálcákpénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók, repertóriumok;

tejszínes edények [kis kancsók] papírból; tervrajzok; tintatartók; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai

cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók;tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre

szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; virágcserépburkolók papírból; zacskókcsomagolásra papírból vagy

 műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból;áruminták terjesztése; árverésbecslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések

intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló gépek

kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések

levélbenmegrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultációszemélyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy

kereskedelmi célból;marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok,piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérletetávközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztásapszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetésicélokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

36 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; elektronikus desktop kiadóitevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet;filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai;hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtárikölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line
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elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák

[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok;show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;szemináriumok rendezése és vezetése;

szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

nemreklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

41 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; elektronikus desktop kiadóitevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet;filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai;hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtárikölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáitatása számítógépes hálózatból; óvodák

[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok;show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;szemináriumok rendezése és vezetése;

szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

nemreklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  208.726

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 13 00011

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

 ( 740 )  dr. Bass László, Bass Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 ) 16 Albumok; almanachok; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző
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(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzőpárná; bélyegzőtartók; bérmentesítő

gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk];borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzák;

cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek] papírból; címtáblák

címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból;

dossziék [papíráruk]; ecsetek; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír; fedelek,

kötések,borítók [papíráruk]; festékező asztalok [tintatartályok]; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;

festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fóliatasak

kasírozók, laminálók [irodai cikkek];folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek;

füzetek; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartanok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok;iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai

cikkek]; irattartók [papíráru]; írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai

felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök;írófelszerelések;

írókészletek [papíráruk]; írótollak; írótollak aranyból; jegyek; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és

betűk]; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek;könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; levelezőlapok;

levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

márványozófésűk; másológépek duplikátorok; másolópapír [papíráru];naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak;

noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó

szalagokpapíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba,

illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok[papíráru]; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírtartó

dobozok [irodai cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai

cikkek]; papírzsebkendők; pecsétbélyegek; pecsételő anyagokpapíripari használatra; pénzcsipeszek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik;

rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök rajzblokkok; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez;söröskorsó alátétek;

stencilek; szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek]; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból;

szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek, tányéralátétek

papírból; tálcákpénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók, repertóriumok;

tejszínes edények [kis kancsók] papírból; tervrajzok; tintatartók; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai

cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók;tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre

szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; virágcserépburkolók papírból; zacskókcsomagolásra papírból vagy

 műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból;áruminták terjesztése; árverésbecslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések

intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló gépek

kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések

levélbenmegrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultációszemélyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása; közönségszolgálat;
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közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy

kereskedelmi célból;marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok,piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérletetávközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztásapszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetésicélokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

36 Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügylete;

betegségbiztosítás; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási

ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkekhitelességének ellenőrzése; elszámolóházak; ékszerek értékbecslése;

életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói

szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodásialapszolgáltatások; gyűjtések szervezése;

hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;

klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai;környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;

lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; lábon álló fa értékbecslése; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; nyugdíjfolyósításiszolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;

pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyitanácsadás; pénzváltás; régiségek

értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;

takarékpénztárak szolgáltatásai; telebank szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés,tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos

részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki

 tevékenység; zálogkölcsönzés.

41 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning]; elektronikus desktop kiadóitevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet;filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai;hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtárikölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 4. szám, 2013.02.28.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M379



elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák

[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok;show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;szemináriumok rendezése és vezetése;

szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

nemreklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz.
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