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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 01157
( 220 ) 2018.04.13.
( 731 ) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

díszlécek, párkányok; nem fémből készült emlékművek.
21

Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

elemek (nem építési célra).
37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 01158
( 220 ) 2018.04.13.
( 731 ) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

díszlécek, párkányok; nem fémből készült emlékművek.
21

Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

elemek (nem építési célra).
37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 01161
( 220 ) 2018.04.13.
( 731 ) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; díszlécek,

párkányok; nem fémből készült emlékművek.
21

Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

elemek (nem építési célra).
37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 18 01478
( 220 ) 2018.05.14.
( 731 ) Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balatonlelle (HU)
( 740 ) Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Food House
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02027
( 220 ) 2018.07.04.
( 731 ) Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), Budapest (HU)
( 541 ) ÖNÁLLÓ ÉLETVITELI CENTRUM
( 511 ) 41

Szakmai képzés szervezése fogyatékosággal élők és fogyatékosággal élőkkel foglalkozó szakemberek

számára; a fogyatékosággal élő személyek felkészítése a részükre önálló életvitelt biztosító alkalmazás és
eszközök használatára, illetve mentorálása, ezek használatához kapcsolódóan, az önálló életvitelt segítő
szakemberek felkészítése; sport- és kulturális tevékenység szervezése fogyatékosággal élők számára.
45

Fogyatékosággal élők igényeinek nyújtott szolgáltatások a saját és független élet feltételeinek

megteremtéséhez és érdekvédelemmel kapcsolatosan.
( 210 ) M 19 01018
( 220 ) 2019.03.26.
( 731 ) Union des Associations Européennes De Football (UEFA), Nyon (CH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BUDAPEST 2020
( 511 ) 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; különállópapírlap; dossziék, iratgyűjtők;
könyvek borításához használt papír; világító papír; öntapadós jegyzetlapok; papírnehezékek; krepp-papír;
szövetpapírok; papírkitűzők és jelvények; zászlók papírból; papírzászlók; íróeszközök; töltőtoll; ceruzák;
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golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; rostironok 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; személyiszervezők, 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 blokktartók; 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.
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, övék;
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, rögbi-stílusú 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; partykalapok (játékok); nem kizárólag televíziókészülékkel használható elektronikus játékok; kezek
gumiból vagy habból (játéktárgyak); szórakoztató robotok; tornaeszközök; játék sárkányok; görkorcsolyák;
rollerek; gördeszkák; kaparóskártyák; 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.
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
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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
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-ROMok, 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
telexsegítségével; 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.
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 internetet) 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
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 kompakt lemezek 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
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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 műsor szerkesztése 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.
( 210 ) M 19 01064
( 220 ) 2019.03.28.
( 731 ) WOWITAL Nagykereskedmi, Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Edina, Budapest
( 541 ) WOW NOW
( 511 ) 7
29

Árusító automaták.
Joghurt; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó;

tejszínhab; tejszín; tejtermékek; kefir; kókuszdiótej-alapú italok; rizstej; rizstej étkezési használatra; fagyasztott
joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2); fagylaltok és
jégkrémek (3); fagylaltporok; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges.
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; jég [fagyott víz]; fagylalt.
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
35

Reklámozás.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 01092
( 220 ) 2019.04.01.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bátrak földje
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
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kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások
letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és
filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklám célú forgatókönyv írás;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számitógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása (1); szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása (2); telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

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

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

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
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galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 19 01338
( 220 ) 2019.04.24.
( 731 ) Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gulyás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 01626
( 220 ) 2019.05.22.
( 731 ) Gao Rui, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
43

Tea.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 01792
( 220 ) 2019.06.06.
( 731 ) CONSILIUM Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.
37

Építkezés, zsaluépítés, vasbetonszerelés, bennmaradó zsalu szerelése, beton héjszerkezet készítése,

betonjavítás, gipszfelület csiszolása és glettelése.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01794
( 220 ) 2019.06.06.
( 731 ) CONSILIUM Tanácsadó és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STAIRCASS
( 511 ) 19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből.
37

Építkezés, zsaluépítés, vasbetonszerelés, bennmaradó zsalu szerelése, beton héjszerkezet készítése,

betonjavítás, gipszfelület csiszolása és glettelése.
42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 01797
( 220 ) 2019.06.06.
( 731 ) Franczia Viktor 50%, Mosonmagyaróvár (HU)
Gősi Edit 50%, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Krisztián, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
39

Pizza kiszállítás.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 02397
( 220 ) 2019.08.02.
( 731 ) Utcajogász Egyesület, Budapest (HU)
( 541 ) Utcajogász
( 511 ) 35

Promóciós anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok utcai terjesztése; termékminták,
áruminták terjesztése.
41

Képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú

kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel kapcsolatos
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konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferenciaszervezés; kulturális célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú
kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú
vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; szemináriumok és konferenciák
rendezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és
lebonyolítása; akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
képzés és oktatás; tolmács- és fordítói szolgáltatások; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
szövegek megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; füzetek kiadása; hírlevelek
kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadványok megjelentetése; szövegek kiadása; szimpóziumok szervezése,
lebonyolítása és rendezése; könyvkiadás; fotóriportok készítése; oktatás és tanítás.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; jogi beszámolók készítése az emberi jogok

területén; jogi dokumentumok elkészítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi
kutatási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi tanácsadás és
képviselet; pro bono jogi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02444
( 220 ) 2019.08.07.
( 731 ) 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
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;
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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.
( 210 ) M 19 02453
( 220 ) 2019.08.06.
( 731 ) Walmark a.s., Třinec (CZ)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CalciPrim Osteo
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok;
herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás
ételkészítmények gyógyászati használatra, melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi
rendszerességgel használnak diétás ételkiegészítőként; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi
használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra
táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; magnéziumot, cinket és kalciumot tartalmazó
táplálékkiegészítók; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; táplálékkiegészítők nem gyógyászati
használatra, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.
( 210 ) M 19 02456
( 220 ) 2019.08.06.
( 731 ) Légrádiné Zeke Andrea, Üröm (HU)
( 740 ) Kálmán Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dermalore
( 511 ) 3

Bőrápoló kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; kozmetikai, szépségápolási
készítmények; masszázsgyertyák (nem kozmetikai célokra).
44

Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; masszázs;

sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások;
terápiás szolgáltatások; terápiás arckezelések; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; sminktetoválás; bőrfiatalító
kezelések; tartós szőrtelenítés; hámlasztó kezelések; bőrápolási tanácsadó szolgáltatás; testkezelések;
szépségterapeuta szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02482
( 220 ) 2019.03.15.
( 731 ) Amazon Technologies, Inc., Seattle, Washington (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) FRUSTRATION FREE SETUP
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek és hardverek elektronikus eszközök, tárgyak internetes (IOT) eszközök,

számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati (eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek
integrálásának és aktiválásának az elősegítésére; számítógépes szoftverek és hardverek elektronikus eszközök
integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes
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rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz

integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és
elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; otthonautomatizálás és otthoni eszközök integrációját és
aktiválását szolgáló szoftver; alkalmazás-programozó interfész (API) szoftverek számítógépes hardverek,
számítógépes szoftverek, elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek,
alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására és aktiválására;
számítógépes szoftverek alkalmazásprogramozói interfészek (API) létrehozására és ezekhez való csatlakozásra;
számítógépes szoftverek és hardverek információk és adatok számítógépes hálózatok közötti integrálására;
szoftverfejlesztési készletek (SDK-k) elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes
rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és
aktiválásának az elősegítésére; számítógépes szoftverek és hardverek hálózati hitelesítő adatok tárolására,
ellenőrzésére és továbbítására; számítógépes szoftverek és hardverek hálózati hitelesítőadatok egyik elektronikus
eszközről a másikra való továbbítására; számítógépes szoftverek és hardverek felhőalapú számítástechnikai
fiókok és szolgáltatások hozzáféréséhez, kezeléséhez és biztosításához; számítógépes szoftverek és hardverek
felhasználói hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezelésére, tárolására, megosztására és továbbítására egy
felhőalapú számítástechnikai környezetben.
38

Távközlési hozzáférési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen elektronikus adat és hálózati

hitelesítőadat-átvitel; távközlési szolgáltatások, nevezetesen számítógéphálózatokhoz vagy felhőalapú
környezetekhez való kapcsolatok létrehozása és engedélyezése; távközlési hálózatokhoz való hozzáférés
biztosítása, nevezetesen biztonságos távközlési hálózatokon keresztül a hálózati hitelesítőadatok online
hitelesítésével és ellenőrzésével; számítógépes hálózatokhoz való biztonságos és hitelesített hozzáférés
biztosítása; vezeték nélküli szélessávú kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások,
nevezetesen hangok, audio, vizuális képek és adatok továbbítása távközlési hálózatokon, vezeték nélküli
kommunikációs hálózatokon, az interneten, információ szolgáltatási hálózatokon és adathálózatokon keresztül;
információk és adatok elektronikus továbbítása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen szövegek, képek, audio és
videó, valamint adatok továbbítása távközlési hálózatokon, vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon és az
interneten keresztül; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési szolgáltatások számitógépes
világhálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosításához; elektronikus levelezés, e-mail.
42

Online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT)

eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai
rendszerek integrálásának és aktiválásának az elősegítésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) elektronikus
eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök,
hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és aktiválásának az elősegítésére;
platform-mint-szolgáltatás (PaaS) elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes
rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálásának és
aktiválásának az elősegítésére; online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása elektronikus eszközök
integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT)integrálásához és aktiválásához, számítógépes
rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz
integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és
elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) elektronikus eszközök
integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes
rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz
integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és
elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; platform-mint-szolgáltatás (PaaS) elektronikus eszközök
integrálásához és aktiválásához, tárgyak internetének (IOT) integrálásához és aktiválásához, számítógépes
rendszerek integrálásához és aktiválásához, alkalmazás integrálásához és aktiválásához, hálózati eszköz
integrálásához és aktiválásához, hálózati integrációhoz és aktiváláshoz, adatintegrációhoz és -aktiváláshoz és
elektronikai rendszerek integrálásához és aktiválásához; online nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása
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otthonautomatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS)

otthonautomatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; platform-mint-szolgáltatás (PaaS)
otthonautomatizáláshoz és otthoni eszközök integrációjához és aktiválásához; online nem letölthető számítógépes
szoftverek biztosítása mások számára elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes
rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására,
kezelésére, csatlakoztatására, aktiválására és működtetésére szolgáló szoftverek fejlesztéséhez; szoftver mint
szolgáltatás (SaaS), amely mások számára számítógépes szoftvereket tartalmaz elektronikus eszközök, tárgyak
internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati eszközök, hálózatok, adatok és
elektronikai rendszerek integrálására, kezelésére, csatlakoztatására, aktiválására és működtetésére szolgáló
szoftverek fejlesztéséhez; platform-mint-szolgáltatás (PaaS), amely mások számára számítógépes szoftvereket
tartalmaz elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások,
hálózati eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálására, kezelésére, csatlakoztatására,
aktiválására és működtetésére szolgáló szoftverek fejlesztéséhez; online nem letölthető számítógépes szoftverek
biztosítása hálózati hitelesítő adattárolásához, ellenőrzéséhez és továbbításához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS)
hálózati hitelesítőadat tárolásához, ellenőrzéséhez és továbbításához: platform-mint-szolgáltatás (PaaS) hálózati
hitelesítőadat tárolásához, ellenőrzéséhez és továbbításához; online nem letölthető számítógépes szoftverek
biztosítása hálózati hitelesítőadatok egyik elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT) eszközről vagy
hálózatról a másikra való továbbításához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) hálózati hitelesítőadatok egyik
elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT) eszközről vagy hálózatról a másikra való továbbításához;
platform-mint-szolgáltatás (PaaS) hálózati hitelesítőadatok egyik elektronikus eszközről, tárgyak internete (IOT)
eszközről vagy hálózatról a másikra való továbbításához: online nem letölthető számítógépes szoftverek
biztosítása felhasználói hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezeléséhez, tárolásához, megosztásához és
továbbításához egy felhőalapú számítástechnikai környezetben; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) felhasználói
hozzáférések, szerepek, jogok, engedélyek kezeléséhez, tárolásához, megosztásához és továbbításához egy
felhőalapú számítástechnikai környezetben; platform-mint-szolgáltatás (PaaS) felhasználói hozzáférések,
szerepek, jogok, engedélyek kezeléséhez, tárolásához, megosztásához és továbbításához egy felhőalapú
számítástechnikai környezetben; számítógépes biztonsági szolgáltatások, nevezetesen a felhőalapú, mobil vagy a
hálózati kapcsolathoz való felhasználói hozzáférési jogosultságok érvényesítése, korlátozása, ellenőrzése és
engedélyezése a hozzárendelt hitelesítő adatok alapján; Internet-alapú alkalmazás-szolgáltatás, nevezetesen
biztonsági célú, személyekkel, fiókokkal és eszközökkel kapcsolatos jelszavak, hitelesítőadatok és
személyazonossági adatok biztonságos kezelése, tárolása és adminisztrálása; számítógépes szoftverkarbantartás és
-frissítés kiberbiztonság és számítógépes biztonság területén; számítógépes szoftverkarbantartás és -frissítés az
elektronikus eszközök, tárgyak internete (IOT) eszközök, számítógépes rendszerek, alkalmazások, hálózati
eszközök, hálózatok, adatok és elektronikai rendszerek integrálása és aktiválása területén; adat-, internet- és
számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 19 02497
( 220 ) 2019.08.12.
( 731 ) Mestergerenda Faépítészeti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok,

kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
37

Ácsmunkák; állványozás; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; épületbontás; épületek (belső) tisztítása,

takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; konzultáció
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konstrukciókról; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; raktárak építése és javítása; tapétázás;
tetőfedő munkák; vakolás (vakolási munkák); villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.
( 210 ) M 19 02584
( 220 ) 2019.08.23.
( 731 ) Szakács Attila, Fegyvernek (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok.
Alkoholtartalmú italok kereskedelme.

( 210 ) M 19 02644
( 220 ) 2019.08.30.
( 731 ) Novel Food Kft., Gyula (HU)
( 541 ) Corner - A gyulai kézműves sör
( 511 ) 32

Kézműves sörök; ale [angol sör]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök;

kávéízű ale sör; kávéízű sör; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sör
alapú italok; sörök; stout [erős barna sör].
35

Grafikus reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,
rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; internetes reklámozási
szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése;
kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); koncertek
promóciója [reklámozása]; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; kültéri reklámok elkészítése
és elhelyezése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; nyomtatott anyagok
elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus
formában; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; online reklám- és marketingszolgáltatások.
( 210 ) M 19 02900
( 220 ) 2019.09.22.
( 731 ) Runnabe Sport Kft., Eger (HU)
( 740 ) Kerékgyártó Péter László, Eger
( 546 )

( 511 ) 25

Baseball sapkák; bojtos sapkák; csomós sapkák; ellenzős sapkák; kerékpáros sapkák; kötött sapkák; sapkák;
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sildes sapkák; sport sapkák és baseball sapkák; tábori sapkák; gyapjú sapkák; nyomtatott pólók; pólók; rövid ujjú

pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; pólóingek, kötött ingek, pólók;
fejpántok izzadás felfogására; fejpántok sportoláshoz; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok;
garbó nyakú pulóverek; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;
környakas pulóverek; pulóverek; polár pulóverek; csúszásgátló zoknik; férfi zoknik; izzadságfelszívó zoknik;
zoknik; ruházat sportoláshoz.
35

Sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások
és rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és
reklámozási célokra.
41

Szabadidős rendezvények szervezése; versenyszervezés.

( 210 ) M 19 02907
( 220 ) 2019.09.23.
( 731 ) ifj. Szacsky Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) QUB 8
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 19 02918
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Marosi Tamás Roland, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok, szépségápolási és testápolási készítmények.

( 210 ) M 19 03008
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, Kloster Lehnin / OT Rietz (DE)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) MOHAWK
( 511 ) 5

Kannabisszal összefüggő termék, úgymint olajok gyógyászati használatra; kannabiszból származó olajok

gyógyászati használatra; kannabisz és marihuána gyógyászati használatra; kannabisszal összefüggő termékek,
úgymint olajok, kenőcsök, balzsamok, koncentrált paszták, tinktúrák, tabletták és kapszulák, amelyek mindegyike
kannabiszt tartalmaz gyógyászati használatra; olajok, kenőcsök, balzsamok, koncentrált paszták, tinktúrák,
tabletták és kapszulák, amelyek mindegyike kannabiszból származó gyantákat és olajokat tartalmaz gyógyászati
használatra; gyógyhatású készítmények orvosi célokra; kannabiszt tartalmazó gyógyhatású készítmények;
gyógyhatású készítmények orvosi célokra, amelyek kannabisz-származékokat, úgymint gyantákat és olajokat
tartalmaznak; alkalmi bőrápoló krémek, darabos és folyékony szappanok, adalékok fürdővízhez, gyógyfüvek
fürdővízhez, olajok fürdővízhez, testápoló krémek, testápoló olajok, arc- és testápolók, arcvizek, arcszeszek,
borotválkozás utáni arcszeszek, arc és testápoló tejek, arcápolók, valamint bőrápoló készítmények, amelyek
mindegyike kannabisz-származékokat tartalmaz gyógyászati használatra; valamennyi fent említett termék
fájdalom csillapításra, relaxációra, stressz- és fáradtság csökkentésére, lelkiállapot, hangulat javítására, az
általános egészség és kényelem fenntartására, a szorongás aggódás csökkentésére, a depresszió csökkentésére,
valamint alvás segítésére szolgál; személyi szexuális síkosító anyagok; kannabiszt tartalmazó bőrön keresztül
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ható tapaszok, kannabiszt tartalmazó sprayk gyógyászati használatra.

34

Feldolgozatlan dohány, feldolgozott dohány és dohánytermékek, amelyek a 34. osztályba tartoznak,

különösen cigaretták, szivarkák, szivarok, finomra vágott dohány, pipadohány, bagó, tubák, burnót,
dohányhelyettesítőket tartalmazó cigaretták nem orvosi célokra; dohányzási cikkek, különösen dohánydobozok,
cigarettadobozok, cigarettatartók, hamutálcák, hamutartók (valamennyi előbb említett áru nem értékes vagy nem
réteggel bevont anyagból van), cigarettapapírok, cigarettacsövek, cigarettaszűrők, pipák dohányzáshoz, zsebben
hordható eszközök cigarettasodráshoz, öngyújtók, amelyek a 34. osztályba tartoznak, gyufák;
kannabisz-származékok, úgymint gyanták és olajok; kannabisz és marihuána rekreációs használatra; eszközök
dohányzók számára, úgymint tárolótasakok marihuána és kannabisz használatához; eszközök dohányzók számára,
úgymint orális vaporizátor dohányzók számára; száraz marihuána, száraz kannabisz; eszközök dohányzók
számára, úgymint tépő és aprító eszközök kannabisz és marihuána használatához.
( 210 ) M 19 03013
( 220 ) 2019.10.01.
( 731 ) CLIQUE AGENCY Bt., Szeged (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Alacsony energiatartalmú üdítőitalok; energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; ízesített

szénsavas italok; koffeintartalmú energiaitalok; nem szénsavas üdítőitalok; üdítőitalok.
35

Alacsony energiatartalmú üdítőitalokkal kapcsolatos kis -és nagykereskedelmi szolgáltatások; baseball

sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; díszpárnákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; egérpadokkal kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; energiaitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
gumilabdákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; iskolatáskákkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; ízesített szénsavas italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kis oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; koffeintartalmú
energiaitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kötött sapkákkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; közepes oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartókkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; matricákkal kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; nagy oldaltáskákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
napszemüvegekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; nem szénsavas üdítőitalokkal
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; övekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; passztartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pénztárcákkal kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
pulóverekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások
közösségi médián keresztül biztosítva; telefontokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
tolltartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tornazsákokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; üdítőitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti
információk nyújtása a közösségi média területén; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek
készítése reklám célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; ruházati cikkekel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; filmek és videofilmek
gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése a közösségi médiában való
terjesztés céljából; komédia show-k szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók
biztosítása; show-k szervezése és bemutatása; show-k műsorok rendezése; stúdió szolgáltatások videók
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rögzítéséhez; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon

keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz;
szórakoztató anyagok készítése videók formájában; televíziós show-műsor készítés/rendezés; turnézó előadások
[road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tv műsorok készítése; videofelvételek készítése; videók,
videofelvételek készítése; videókönyvtári szolgáltatások; videós szórakoztató szolgáltatások; videostúdiók
szolgáltatásai; valóságshow készítése és rendezése; valóságshow műsorok készítése és rendezése; zenék, videók
és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése.
( 210 ) M 19 03024
( 220 ) 2019.09.30.
( 731 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Jobbágy László, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 03025
( 220 ) 2019.09.30.
( 731 ) Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Jobbágy László, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 19 03033
( 220 ) 2019.10.02.
( 731 ) Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)
( 740 ) Dr. Tálosi Adrienn, Budapest
( 541 ) MasterDog
( 511 ) 31

Táplálékok és italok állatoknak.

( 210 ) M 19 03034
( 220 ) 2019.10.02.
( 731 ) ERPN BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Kiadás/megjelentetés (könyv-); kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel

kapcsolatos információnyújtás; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói
szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyvkiadás; könyv- és folyóirat-kiadás; kulturális célú bemutatók
szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése;
könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és
napilapok megjelentetése; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások;
könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],
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kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

online kiadói szolgáltatások.
43

Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos italok

felszolgálása; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető
ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása
bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;
ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;
ételrendelési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások
étel elvitelre árusításához.
( 210 ) M 19 03035
( 220 ) 2019.10.02.
( 731 ) Novotny Antal, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nyuzó Péter Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 19 03036
( 220 ) 2019.10.02.
( 731 ) Galambos Attila, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Hang-, fény- és színpadtechnika, rendezvény- és koncertszervezés.

( 210 ) M 19 03037
( 220 ) 2019.10.02.
( 731 ) CSIGA HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Veress Gábor Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

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

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
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).
( 210 ) M 19 03038
( 220 ) 2019.10.02.
( 731 ) MEDIWEL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Énidő Klub by MEDIWEL
( 511 ) 28
35

Fitnesz gépek; testedző berendezések.
Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi-

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; személyi

edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; stúdiószolgáltatások; oktatás biztosítása; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; fitnesz órák vezetése.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

szépségszalonok.
( 210 ) M 19 03039
( 220 ) 2019.10.02.
( 731 ) Easynet Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes program; számítógép hardverek; alkalmazás-programozási interfész (api) szoftveralkalmazások

építéséhez; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; számítógépes szoftverek,
amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése,
letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése, megjelölése, blogolása, adatfolyamos sugárzása,
linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy
egyéb módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; fényképek, képek és
audio, video és audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett
valóság (augmented reality - ar) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék,
metaadat címkék, hiperlinkek; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére
szolgáló számítógépes szoftverek számítógépes-kereső szoftver; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz,
tervezési tevékenységekre és ajánlások megfogalmazására szolgáló szoftver; helymeghatározást figyelembe vevő
szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; képek, audiovizuális és videotartalmak
módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek; multimédiás
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kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és

reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely
lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és képeinek megjelenítését és megosztását,
valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására, valamint ezekkel történő kommunikálásra;
mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek, nevezetesen, mások termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és
ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely
lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy információ interneten vagy más kommunikációs
hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, blogolását, megosztását vagy
egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek a közösségi média terén használt mobilalkalmazások
formájában, nevezetesen webes hírfolyamok előfizetőinek szóló állapot frissítések küldéséhez, elektronikus fájlok
feltöltéséhez és letöltéséhez másokkal történő megosztása céljából; letölthető szoftverek internetalapú
közösségihálózat-építéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftverek vezeték nélküli
távközlési eszközökhöz használva, nevezetesen mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg, hang, adatok,
adatok közzétételére, továbbítására, lekérésére, elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére
és kezelésére vizuális és multimédiás tartalom, információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon,
vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs
hálózatokon keresztül; applikációs szoftver.
( 210 ) M 19 03041
( 220 ) 2019.10.03.
( 731 ) L'AMIA NATURA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 19 03048
( 220 ) 2019.10.03.
( 731 ) Stassen Exports (Pvt) Ltd., Colombo 14 (LK)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Teák.

( 210 ) M 19 03049
( 220 ) 2019.10.03.
( 731 ) Angyal Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Sportversenyek és sportesemények szervezése; sportoktatás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások;

sportpark szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatás szervezése;
sportoktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények megrendezése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.
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( 210 ) M 19 03051
( 220 ) 2019.10.03.
( 731 ) The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) KANDESN
( 511 ) 3

Parfümök és kölnik; test-, kéz- és folyékony szappanok; tusfürdő; személyes és szépségápolási cikkek, úgy

mint test-, arc-, szem-, kéztisztító krémek, habok, hidratáló szerek, testápolók, gélek, bőrradírok, olajok, púderek,
parfümök, tonikok, összehúzó maszkok, balzsamok, hidratáló maszkok; nem gyógyhatású szappan; hajápolási
cikkek, úgy mint sampon, kondicionáló, hajöblítő, hajformázó, hajlakk, hajhab, gél; borotvakrém, borotválkozás
utáni arcvíz; fényvédő krém; dezodorok és izzadásgátlók; kozmetikumok, úgy mint alapozó, púder, korrektor,
szemhéjfesték, szemceruza, folyékony szemceruza, szempillaspirál, ajakceruza, rúzsok, ajakfény, ajakbalzsamok,
körömlakk.
21

Smink ecsetek; fésűk és szivacsok, beleértve a sminkes szivacsokat is.

( 210 ) M 19 03058
( 220 ) 2019.10.04.
( 731 ) Miniváros Kft, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Arcfestés; bűvész előadások, show-k bemutatása; élő előadások bemutatása; élő szórakoztató események

bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; gyermekek
számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; interaktív szórakoztatás;
interaktív szórakoztatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások
intézése [szervezése]; játszóeszközök/létesítmények rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; jegypénztári
szolgáltatások; koncert szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális és oktatási
célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási
célú ünnepségek szervezése; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok
szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások
nyújtása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős táborok; szórakoztatás;
szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások;
szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); zenés
szórakoztatás.
( 210 ) M 19 03148
( 220 ) 2019.10.12.
( 731 ) Flesch László János, Budapest (HU)
( 546 )

( 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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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Haj összekötésére szolgáló gumik, hajgumik; haj twister [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajcsatok; hajcsatok,

hajrögzítő eszközök; hajcsavaró papírok; hajcsavaró rögzítő csipeszek; hajdíszek; hajdíszek fésűk formájában;
hajcsavarók [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajgumi; hajgumik; hajpántok; hajszalagok; hajszalagok, hajpántok;
hajszalagok japán hajviselethez [tegara]; hajtűk; hullámcsatok hajhoz; klipszes hajcsatok [hajkiegészítők];
keleties hajtűk; kamishin [póthaj japán hajviselethez]; kontyok japán hajviselethez [mage]; koreai díszes hajtűk
[binyeo]; lófarok rögzítők és hajszalagok; lófarokrögzítők; masnik hajba; pálcák a haj díszítéséhez; pálcák a haj
formázására; papírcsokrok [hajdíszek]; pattintós hajcsatok; rugalmas hajpántok; szalagok koreai stílusú
hajviselethez [daenggi].
( 210 ) M 19 03155
( 220 ) 2019.10.11.
( 731 ) Magyar Vízipari Klaszter Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Botond Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
37

Üzletviteli tanácsadás; üzletszervezési- és vezetési tanácsadás.
Közmüvek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével kapcsolatos konzultációs, tájékoztatási és
tanácsadási szolgáltatások.
42

Mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki munkák, szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03160
( 220 ) 2019.10.14.
( 731 ) 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.
( 210 ) M 19 03161
( 220 ) 2019.10.14.
( 731 ) Sándor Attila, Újkígyós (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ásványi étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi; szolgáltatások; diétás italokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; edzőberendezéssekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; edzőeszközökkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítő italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
fogyasztó kapszulákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógynövények kivonatokkal
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi; szolgáltatások; gyógynövényekkel és gyógyfűvekkel kapcsolatos kis- és
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nagykereskedelmi; szolgáltatások; gyógyteákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati

cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sport ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel és -eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; sportitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szárított gyógynövényekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; testépítő berendezésekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; torna- és sporttermékekkel kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások; vitamin- és ásványianyag-készítményekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; vitaminok és vitaminkészítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; ajándéktárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fehérje kiegészítő turmixokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kulcstartókkal kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; nyomelemekből álló étrend- és táplálék-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porított fehérje
étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; protein étrend-kiegészítőkkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportolók számára készített étrend-kiegészítőkkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sporttápszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03162
( 220 ) 2019.10.14.
( 731 ) Idol 2003 Bt., Kulcs (HU)
( 740 ) xLex Bt. - Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
( 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 jelölök, 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
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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.
( 210 ) M 19 03163
( 220 ) 2019.10.14.
( 731 ) 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
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 kalligráfiái 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
alkotásokokkal 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.

( 210 ) M 19 03167
( 220 ) 2019.10.14.
( 731 ) dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Imre Zsolt, Debrecen
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( 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
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.
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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
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
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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
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.
( 210 ) M 19 03168
( 220 ) 2019.10.14.
( 731 ) Laczkó Szilvia Éva, Szárliget (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
44

Kozmetikai, testápolási és szépségápolási készítmények.
Szépségszalon szolgáltatások, emberi higiénai és szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03204
( 220 ) 2019.10.18.
( 731 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) PEPSI RASPBERRY
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes szénsavas italok; üdítőitalok; energiaitalok; izotóniás
italok; sportitalok; vitamintartalmú italok; ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; kókuszalapú italok.
( 210 ) M 19 03205
( 220 ) 2019.10.18.
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( 731 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) PEPSI MANGO
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes szénsavas italok; üdítőitalok; energiaitalok; izotóniás
italok; sportitalok; vitamintartalmú italok; ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; kókuszalapú italok.
( 210 ) M 19 03244
( 220 ) 2019.10.18.
( 731 ) Tóth Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth D. Béla, Dr. Tóth D. Béla Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

41

Nevelés, képzés, szórakoztatás.

43

Vendéglátás.

( 210 ) M 19 03245
( 220 ) 2019.10.16.
( 731 ) Tijan Christian Oberholzer, Johannesburg (ZA)
( 740 ) Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Budapest Eye Luxury Suites
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 03247
( 220 ) 2019.10.21.
( 731 ) Deng Ye, Cegléd (HU)
( 740 ) Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Dr. Pátzay Péter Pál, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és
tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes
hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos árám tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet
berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.
( 210 ) M 19 03248
( 220 ) 2019.10.22.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.
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( 210 ) M 19 03249
( 220 ) 2019.10.22.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03250
( 220 ) 2019.10.22.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV Zrt.), Budapest (HU)
( 740 ) Cservenyák Renáta, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03252
( 220 ) 2019.10.18.
( 731 ) Hungarian Human Rights Foundation / Magyar Emberi Jogok Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kajdi József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 210 ) M 19 03253
( 220 ) 2019.10.22.
( 731 ) OPTICNET Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Barabás-Katona Adrienn, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bioflex
( 511 ) 5

Oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; tisztító készítmények

kontaktlencsékhez; kontaktlencse-tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek.
9

Kontaktlencsék; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai üvegek; optikai lencsék; szemüvegek

[optika]; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtokok; napszemüvegek.
35

Rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok[röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés;
kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 210 ) M 19 03254
( 220 ) 2019.10.22.
( 731 ) ALAK ART Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sárdy Ildikó Rita, Remeteszőlős
( 546 )
( 511 ) 37

Építészeti alkotások restaurálása; épületek renoválása és restaurálása.

( 210 ) M 19 03256
( 220 ) 2019.10.22.
( 731 ) Variocommerce Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) pharmasitas
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 19 03258
( 220 ) 2019.10.22.
( 731 ) VDSZSZ Szolidaritás, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Lobbizási szolgáltatások, kivéve kereskedelmi célokra; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online

közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások;
politikai összejövetelek szervezése; alternatív vitarendezési szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; egyeztetési,
közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal
kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi
információk biztosítása; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítői,
közbenjárási szolgáltatások; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi
szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi ügyekkel kapcsolatos
tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál; munkaügyi kapcsolatokhoz
kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás
személyes jogi ügyekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 19 03264
( 220 ) 2019.10.24.
( 731 ) Juhász Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok.

41

Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése.

42

Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése
vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi folyamatokra, értékesítési folyamatokra, beszerzési
folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, jogi folyamatokra, számítástechnikai
folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,
minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, banki folyamatokra,
biztosítási folyamatokra, termelési folyamatokra; számítástechnikai és programozással kapcsolatos információk
nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés, adatokkal való visszaélés felderítése;
számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések; szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.
( 210 ) M 19 03294
( 220 ) 2019.10.25.
( 731 ) Harsányi Zsolt József, Baja (HU)
Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, Baja (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
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( 546 )

( 511 ) 36

Hitel és lízing szolgáltatások, nevezetesen pénzügyi szolgáltatások nyújtása mezőgazdasági és építési

gépekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 19 03380
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) DOX TV Hungary Kft., Siófok (HU)
( 740 ) Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;
röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása
reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson
keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós
anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;
reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;
reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése
reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs
hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz
kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és
konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok
kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online
kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten; reklámanyagok
kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,
szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti
menedzsment előadóművészek részére gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok megjelentetése
reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása közönségszolgálati
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési
termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy elektronikus
úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési ösztönzés;
reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás,
hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon
keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián, főként
interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon
keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a
telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;
mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő
hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások
értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes
hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes
reklámozási szolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online
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promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti
szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok
szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;
üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;
szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;
újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;
audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók
készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing
promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és
-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám
szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek
készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok
gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok
készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;
televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek
gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési
promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,
akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és
sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások
termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója
[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;
audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós
szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok
osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós
szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások
lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási
információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk
szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti
információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési
helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre
bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató
kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;
rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;
reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,
lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen
forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy
kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése;
reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési, marketing és promóciós szolgáltatások;
reklámozási szolgáltatások; ügynökségek rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként
használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések
összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing
területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; franchiseoknak nyújtott,
reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós
árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy
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reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és
kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy
kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus
reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró
médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási
szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub
szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám vagy
kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi
marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása
adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások
televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó
reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos
reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási
szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési
szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal
kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;
reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási
szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások
italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és
promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó
tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti
konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos
üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő
szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési
szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási
adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások
szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;
márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok
és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;
belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok
készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;
reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.
38

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

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés
segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális
képek terjesztése globális számitógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése
elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek
kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy video közvetítés
távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet
is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;
elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;
kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós
műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;
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elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós

sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi
információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása
televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés
interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program
sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az
interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval
kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási
szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal
kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív
távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését
nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;
televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a
műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok
működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;
szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések
üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes
hálózaton keresztül; adatok vagy audiovizuális elemek közvetítése globális számítógépes hálózaton vagy
interneten keresztül; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték
nélküli hálózatokon keresztül; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő
antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása; jeldekóderek
bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése, bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió adókészülékek
kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs berendezések
bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása, kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;
kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása,
kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;
rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; frekvenciaátalakítók
kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése; rádióberendezések kölcsönzése;
rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; távközlési
felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési vonalak bérbeadása;
távközlési készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök
kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére
szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása
külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli
berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete;
globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];hozzáférési idő értékesítése
számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; műsorok adása
kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek,jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok
átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel; számítógépes
adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció elektromágneses hullámok
segítségével; kommunikáció analóg és digitális számitógépes terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép
terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon
keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógépes terminálok
útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi
kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció;
televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció globális
számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; rádiófrekvenciás
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kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció távirat útján;

elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs szolgáltatások;
számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs szolgáltatások;
kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;
műholdas kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére;
kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus
átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez; kommunikációs szolgáltatások
információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus eszközökkel;
kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; kommunikációs szolgáltatások elektronikus
adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások
videokonferenciákhoz; mobiltelefon kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen
adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép felhasználók között; nemzetközi adatátvitel; mobil
kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele;
kábeltelevíziós felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hírügynökségek;
hírügynökségek [kommunikáció]; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések
biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció biztosítása; kommunikáció biztosítása
televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez
való használói hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található
számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus
kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és
elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés
biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói
hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés
biztosítása; globális számitógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális
számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából;
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes
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;
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online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások;

képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ
adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű
számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal
elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal;
interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus
továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel
elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működö
elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy
audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és
munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk
továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles
adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül;
információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;
információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési
hálózatokon; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken
keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti
készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás;
műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;
üzenet és képtovábbítás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító
szolgáltatások; üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás
telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és
faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok
továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített
adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk
átvitele telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából
telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;
látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon
keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások
továbbítása; videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk
továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás
hálózatokon keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; video-on-demand
szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok
fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalákhoz és portálokhoz;
távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása,
közvetítése műholdon keresztül; videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok
biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay
kapcsolati szolgáltatások biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és
bérbeadása; kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő
kommunikációs lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs
lehetőségek biztosítása rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális
adatcseréhez; kommunikációs eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs
lehetőségek biztosítása rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák
felhasználásával; kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak
biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép felhasználók között; rádióvétel és
rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához
számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő
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üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti

üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;
csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós
műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső
helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos
információnyújtás; elektronikus kommunikációs kapcsolatok biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához
való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;
telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges
eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam
telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs eszközök biztosítása oktatási célokra; távközlési eszközök,
berendezések biztosítása; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása;
rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló
szolgáltatások nyújtása elektronikus hírközlő hálózatokhoz; távkonferencia szolgáltatások; online kommunikációs
szolgáltatások biztosítása; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos
kommunikációs csatornák használatát; telefonszámokkal [telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása;
virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása
kommunikációs szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ
közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;
számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása
kódolt vagy terminálos hozzáféréssel, üzenetek továbbítása számítógép segítségével; információk és képek
továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós
információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós
és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádiótelefonos
kommunikációs szolgáltatások; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; üzenetváltás számitógépes átvitellel;
elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számitógépes hálózaton
keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas
televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs
berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;
biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök
segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetküldés számítógépes hálózatokon
keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és
-továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;
internetes video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok
terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefonés mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos
hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; táviratos távközlési
szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes
telekommunikáció; távközlési számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon
keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú
telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; távközlési
szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés
biztosításához; távközlési szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési szolgáltatások
adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési szolgáltatások
betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen isdn szolgáltatások; telekommunikációs
szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen
kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai
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hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai szolgáltatások;

telematikai kommunikáció számitógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető
telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel;
telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós
műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs rendszerek
üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil kommunikációs
rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok működtetése;
műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses tv-szolgáltatás (fizetős
tv) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; audio
kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli
szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli
kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő
szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok
működtetői számára; isp szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési
szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; számitógép
segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások
bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus
kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások
antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk
nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások;
elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;
elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs
szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások;
elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus
rendelésátvitel; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési
szolgáltatások; pay-per-view [ppv] televíziós adás; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése
[narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő távirati
szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és
kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és
vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; időosztás szolgáltatások kommunikációs
készülékekhez; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon
vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli
szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs
szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil
telekommunikációs hálózati szolgáltatások; értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások;
rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;
hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati
konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videokonferencia szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások;
vonline kommunikációs szolgáltatások;online üzenetküldési szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások;
pbX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető
adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri
rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok
továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs
eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső szolgáltatások; információátviteli szolgáltatások digitális
hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail; hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti
adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési
hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;
televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videoüzenet szolgáltatások; videoátviteli
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szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és adatátviteli szolgáltatások; internet

hozzáférési szolgáltatások; globális számítógépes hálózat hozzáférési szolgáltatások; elektronikus levél továbbító
szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő szolgáltatások; számítógépes kommunikációs
szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógépes telefonálás;
számítógépes továbbítási szolgáltatások; számitógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások
rádió, telefon, távíró segítségével, internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;
rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs
szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videokonferencia szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos
műholdas műsorszórási szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; sporteseményekkel
kapcsolatos műholdas műsorszórás; biztonságos e-mail szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és képátviteli
szolgáltatások; közvetlen elektronikus üzenetközvetítő szolgáltatások; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások;
online üzenetküldő szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások; hívásrögzítési szolgáltatások; közösségi
hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; hangüzenet tárolási szolgáltatások; szélessávú és keskenysávú
rádióközlési szolgáltatások; szélessávú rádiós kommunikációs szolgáltatások; telefonos hangüzenet küldés;
telefonos üzenetküldő szolgáltatások; telefonos személyhívó szolgáltatások; távírószalagos szolgáltatások;
távírószalagos szolgáltatások; levegő-föld távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások pénzügyi
intézmények között; távközlési szolgáltatások számítógépes hálózatok között; telekommunikációs gateway
szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; telex szolgáltatások; telematikai kommunikációs
szolgáltatások; teletext szolgáltatások; televizuális kommunikációs szolgáltatások; interaktív video text
szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési útválasztás és csomópont
szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
[beszélgetésterelés és összeköttetés]; videotelefon szolgáltatások; videokommunikációs szolgáltatások;
videotelefon szolgáltatások; videokonferenciaszolgáltatások biztosítása; videotex szolgáltatások; webcasting
szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videoközvetítés; videohálózatok zártláncú televízióhoz;
videohálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videohálózatok felügyeleti, örző-védő
szolgáltatásokhoz;telekonferenciák; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; távközlési
vonalak bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes
adatbázisokhoz.
41

Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás];videókhoz
kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus
kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas
televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi
előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;
dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási
helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;
zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel
kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus
magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok
megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;
könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;
tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;
újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hirlevélkiadási szolgáltatások;
kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;
globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói
szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek
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bérbeadása; mozifilmberendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;
hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése;
audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása,
kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok
kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; cd lemezek kölcsönzése; rádió- és
televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; filmvagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó
mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések
bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok
bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, cd-lemezek
vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videokamerák
kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; televízió (TV és rádió kölcsönzése) világítás bérbeadása
filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;
világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy
televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása
televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; sífelszerelés kölcsönzése;
festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek kölcsönzése;
televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre
rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon;
műsoros videoszalagok kölcsönzése; cd-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;
hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;
hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése;
videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák
kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok, videokazetták és videogramok
kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése;
animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma
előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;
rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés
szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek
prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi
produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei
előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád
műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; fílmszinházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és
berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal
kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások
nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audioszalagok [hangkazetták] vágása;
filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési
funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói
szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási
anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai
adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;
elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;
dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;
televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon
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keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi

sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási
célú fesztiválok rendezése; képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák
rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú
kiállítások szervezése és rendezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;
kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi
előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;;
Mozifilmek közvetítése; televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;
videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és
készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;
dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése
mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,
tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő
színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok
készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;
szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;
rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok
gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók
készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási
célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;
élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási
filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése
hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és
-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;
rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;
animációs mozis videoklipek gyártása; élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra
állítása; színházi előadások; korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; oktatási
célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges effektek készítése
filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; televíziós speciális effektek készítése; színpadi show-k
rendezése; show-k és filmek készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése;
televízió és rádió programok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények megrendezése;
sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények rendezése
televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; televíziós show-műsor
készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; élő televízióműsorok készítése
oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; televíziós tartalmak készítése; televíziós szórakoztató műsorok
készítése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett
videofilmek elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése
táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése
zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós
műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és
zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós
műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videoszalagok
gyártása; videofilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató
műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok
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gyártása; videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók

készítése; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videoszalagok gyártása
videolemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati
használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;
mozifilmek vetítése technikai célokra; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok
lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang vagy videostúdiók biztosítása; uszodai létesítmények;
baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene
szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakon [nem
letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő
show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek
biztosítása; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk,
nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádióműsor
összeállítása [ütemezés]; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése;
színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése;
mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió
szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, video-, és
televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és
filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló
mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós
műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;
művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal
kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti
menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;
hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;
fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése;
rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];
szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos
szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető
szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal
kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];
zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus
kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási
szolgáltatások; video- és audiofelvételek kölcsönzése; video kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi
szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);
szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;
hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; szórakoztató anyagok
készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési
szolgáltatások szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés hangrögzítő és
videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése audio-, film-, video- és televíziós
felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások
filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;
stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési
szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs
szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,
videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;
zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó
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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.
( 210 ) M 19 03382
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) Bikfalvi Mónika, Szigetmonostor (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése Írországba; körutak, túrák

lebonyolítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára.
( 210 ) M 19 03383
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) Kőrösi Katalin, Rajka (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Blogírási szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; csoportos coaching; csoportos mentoring; csoportos

tanácsadás; egyéni coaching; egyéni mentoring; egyéni tanácsadás; életmód tanácsadás; életmód tanácsadás
(képzés); előadások szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; képzési vagy oktatási szolgáltatások life
coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési
tanácsadás] területén; kiadványok megjelentetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
meditációs képzés, tréning; mentorálás; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások
coaching formájában; online kiadványok megjelentetése; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tréning;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; táborok szervezése és lebonyolítása;
tanfolyamok, képzések; tréningek szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és
rendezése.
( 210 ) M 19 03387
( 220 ) 2019.11.05.
( 731 ) Animated Light Europe Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BHARB
( 511 ) 25

Esküvői ruhák; egyrészes ruhák; estélyi ruházat; koszorúslány ruhák; lányka ruhák; menyasszonyi ruhák;

női alkalmi ruhák; női ruhák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok.
( 210 ) M 19 03403
( 220 ) 2019.11.06.
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( 731 ) Advance Magazine Publishers Inc., New York, NY (US)

( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GLAMOUR BEAUTY FESTIVAL
( 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.

( 210 ) M 19 03409
( 220 ) 2019.11.07.
( 731 ) Berenson Daniel 50%, Budapest (HU)
Szini Béla 50%, Budapest (HU)
( 740 ) DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Room for Dessert
( 511 ) 43

Ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; motelek;

online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; panziók; online információnyújtás
szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások
üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás szállodákba;
szállásinformációk biztosítása az interneten; szálláskiadás nyaraláshoz; szállásszervezés turisták számára;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások;
szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások;
szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák
lefoglalása utazók számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos elektronikus
információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos információk;
szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai
foglalási szolgáltatások biztosítása; turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
turistaszállók; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek
bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása;
üdülőszállások értékelése; vendégházak; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények
biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; létesítmények biztosítása
konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és
kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások
létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;
ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása
bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;
ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet
kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban;
ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek
számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés;
ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési
szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások];
éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások;
éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;
gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok
felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;
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kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs
szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf
szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;
pizzériák; ramen étterem szolgáltatásai; pub szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások;
sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés
megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások
ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban;
tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása
éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;
tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi
asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások
[étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár
szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi
szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások;
borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok
számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások;
elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;
elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői
fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból.
( 210 ) M 19 03410
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) LOUNGE DESIGN Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing
szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri
reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;
termékminták, áruminták terjesztése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs
szolgáltatások.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; nyereményjátékok működtetése; partik tervezése [szórakoztatás]; sportfelszerelések
kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
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sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
zenei produkciók.
( 210 ) M 19 03411
( 220 ) 2019.11.06.
( 731 ) Dr. Pusztai Erzsébet, Budapest (HU)
( 740 ) Kajdi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
44

Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások.
Terápiás szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03414
( 220 ) 2019.11.08.
( 731 ) Pan Jinlai, Budapest (HU)
( 740 ) Küller Andrea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

( 210 ) M 19 03415
( 220 ) 2019.11.08.
( 731 ) DOMI-DÓR Tervezői, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Naszádos Krisztina, Budapest
( 541 ) "A MINŐSÉG NYITJA"
( 511 ) 6
19

Ablakredőnyök, zsaluk fémből; ajtókilincsek fémből; ajtóvasalások.
Ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett

ablakokhoz.
( 210 ) M 19 03418
( 220 ) 2019.11.08.
( 731 ) DOMI-DÓR Tervezői, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Naszádos Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6
19

Ablakredőnyök, zsaluk fémből; ajtókilincsek fémből; ajtóvasalások.
Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett

ablakokhoz.
( 210 ) M 19 03419
( 220 ) 2019.11.08.
( 731 ) Reketye-Trifán Zoltán, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 32
43

Kézműves sörök.
Vendéglátás; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben.

( 210 ) M 19 03421
( 220 ) 2019.11.08.
( 731 ) Le Troquet Wines Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borok; rozé borok; borok; fehérbor; bort tartalmazó italok [fröccsök]; habzó szőlőbor; habzóbor,
pezsgő; pezsgős borok; vörösbor; természetes habzóborok; szőlőbor; szeszes italok; alkoholtartalmú italok.
35

Alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más vállalkozások számára];

árubeszerzés másik vállalkozás megbízásából; import és export szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
43

Vendéglátóipar; alkoholos italok felszolgálása; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára;
vendéglátás (élelmezés).
( 210 ) M 19 03422
( 220 ) 2019.11.08.
( 731 ) Barát Hella, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos helyzetű gyermekek számára.

( 210 ) M 19 03467
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( 220 ) 2019.11.14.
( 731 ) Farkas Ádám, Hódmezővásárhely (HU)
( 541 ) Zsüffland Party Series
( 511 ) 41

Diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [diszkó];

éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai
szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; élő
szórakoztatási szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; fesztiválok szervezése
szórakoztatási célokra; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; létesítmények biztosítása
szórakoztatási célokra; lézershow-k [szórakoztatás]; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik
tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatás; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató
szolgáltatások; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási
célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási információs
szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; élő zenés szolgáltatások; szórakoztató show-k készítése zenészek
közreműködésével; zenés előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek;
zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás.
( 210 ) M 19 03473
( 220 ) 2019.11.14.
( 731 ) Jinger Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok.
35

Reklámozás; irodai munkák.

41

Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 19 03480
( 220 ) 2019.11.14.
( 731 ) Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)
( 300 ) 4551823 2019.05.16. FR
4551829 2019.05.16. FR
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OBJETS NOMADES
( 511 ) 11

Lámpák; fali világítókészülékek; éjszakai elektromos világítókészülékek; kültéri lámák; elektromos

zseblámpák; világítástechnikai berendezések; hordozható elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok
személyes használatra; reflektoros izzók; napelemes lámpák; keresőlámpák.
20

Irodabútorok; iroda-felszerelések [bútorok]; polcos íróasztalok [bútorok]; székek mint irodabútorok;

bútorok lakásba, irodába és kertbe; ülőbútorok; dönthető támlájú székek; irodai székek; irodai forgószékek
tervezéshez; bankettszékek; fejpárnák ülő pozícióhoz; székek; nyugszékek; állítható támlájú szék; zsámolyok;
ebédlőszékek; konferencia székek; forgószékek; hintaszékek; felfújható székek; többfunkciós székek, fotelágyak;
talpas székek; dönthető támlájú fotelek [bútorok]; székek görgős kerekekkel; vázas székek; babzsák-fotelek;
alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; ebédlőasztalok; asztalok; irodai asztalok; dolgozóasztalok
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összecsukható asztalok; asztalok fémből; kétlábú asztalok; asztalok [bútor] dohányzóasztalok; kisasztalkák;

konferencia asztalok; lehajtható lapú asztalok íróasztalok és asztalok; konyhai asztalok; műszaki rajzasztalok;
számítógépes asztalok; asztalok kerti használatra; piknik asztalok; falra szerelt pelenkázók; babaszékek;
gyerekülések; székek fémből; padok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fém padok, padülések; redőnyös
íróasztalok; hordozható álló asztalok; ölbe vehető asztallapok; mozgatható, görgős íróasztalok; elemes íróasztalok
[bútorok]; állítható magasságú íróasztalok; álló asztalok; karosszékek; dönthető támlájú karosszékek, fotelek;
kanapék; díványágyak; fali díványok; kihúzható szófák; kétszemélyes padok; ágyak gyermekeknek; felhajtható
ágyak; állítható ágyak; puffok; hordozható ágyak; fából készült ágyak; ággyá alakítható bútorok; ágyak belső
rugózású matracokkal; textilből készült zsák formájú gyermekágyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák,
díszpárnák; gyerekbútorok; polcok mint babaszoba bútorok; hintaágyak; spanyolfalak; kültéri bútorok; kerti
bútorok; műanyag kerti bútorok; fém kerti bútorok; alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; nappali
bútorok; hálószobái szekrények; hálószobabútor; beépített hálószobabútor; ágyneműk, a vászonhuzatok
kivételével; éjjeli szekrények; fésülködő asztal [bútor]; tároló ládák fából; tároló ládák műanyagból;
könyvállványok; könyvszekrények; bárszékek; strandágyak; napellenzővel ellátott napozóágyak; tükörkeretek;
dísztükrök.
21

Műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból, cserépből vagy üvegből, étkészletek; üvegek

[tárolóedények]; levesestálak; teáskészletek [terítékek]; kávéskészletek; evőpálcikák (kínai -), konyhai eszközök,
kis méretű; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; cipőkefék; párologtatók; dekantálók; vázák;
gyertyatartók; cipőkanalak; tálalátétek [asztali eszközök]; sámfák [tágítók]; gyertyaoltók; konyhai darálók, nem
elektromos; piperetáskák, neszesszerek; piknik kosarak edénykészlettel; palacknyitók, elektromos és nem
elektromos; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; konyhai vágódeszkák; kozmetikai kompakt púderek;
sószórók; étkészlet, kis méretű főzőedények, tárolóedények háztartási és konyhai használatra; parfümös üvegek;
patika edények; konyhai vízadagolók, nem nemesfémből; virágtálak nemesfémből; kő padlóvázák; padlóvázák;
virágvázák; üveg padlóvázák; cserépkorsók; agyag padlóvázák; cserépedények; üvegvázák; rituális virágvázák.
22

Kötelek; padlószőnyegek vinylből; vitorlák; vitorlák vitorlás szörfökhöz; függőágyak; előtetők

textilanyagokból; sátrak; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; pehely [finom toll].
24

Textilek és textiláruk, melyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk és asztalterítők; ágytakarók; úti

takarók, plédek; vásznak; díszpárnahuzatok; ágyneműk és takarók; ágyterítők; lepedők; karimás párnahuzatok;
huzatok paplanokhoz dunyhákhoz; fürdőszobai vászonneműk, ruházat kivételével; fürdőlepedők; törölközők;
fürdőkesztyűk; asztalterítők, nem papírból; asztalterítők, nem papírból, textilszalvéták; tányéralátétek textilből;
zsebkendők textilanyagokból; címkék textilből pólyatakarók; textil falidíszek; kis textil asztalkendők,
csipketerítők; zászlófüzérek textilből; dunyhák, paplanok; szövetzászlók; golf törölközők; kéztörlők; csuklyás
törölközők; konyhai törölközők; párnahuzatok; takaró újszülött babáknak; selyemtakarók; egyszemélyes
tányéralátétek textilből; asztalterítők textilből; gyapjútakarók; textilek és textilhelyettesítők; függönyök textilből
vagy műanyagból hálózsákok.
27

Tapéta; textiltapéták; padlóburkolatok; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; nem textilből készült falidíszek.

( 210 ) M 19 03482
( 220 ) 2019.11.15.
( 731 ) DryCom Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) welovebudapest
( 511 ) 9

Szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozási és promóciós szolgáltatások; eseménymarketing.

41

Online sajtótermék megjelentetése; online kiadványok megjelentetése.

( 210 ) M 19 03483
( 220 ) 2019.11.15.
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( 731 ) DryCom Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) welovebalaton
( 511 ) 9

Szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

Nyomdaipari termékek.

35

Reklámozási és promóciós szolgáltatások; eseménymarketing.

41

Online sajtótermék megjelentetése; online kiadványok megjelentetése.

( 210 ) M 19 03498
( 220 ) 2019.11.18.
( 731 ) Szabó István, Berettyóújfalu (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
31

Étrend-kiegészítők állatok számára.
Táplálékok és takarmányok állatoknak.

( 210 ) M 19 03504
( 220 ) 2019.11.18.
( 731 ) Szebenyi István, Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális fesztiválok szervezése.

( 210 ) M 19 03507
( 220 ) 2017.09.04.
( 731 ) Gerstacker Marken GbR, Nürnberg (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Albrecht Dürer
( 511 ) 33

Forralt bor; ízesített bortartalmú italok; röviditalok vagy bor alapú koktélok és aperitifek; szesz és bor alapú

puncs.
( 210 ) M 19 03518
( 220 ) 2019.11.20.
( 731 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZILBETON
( 511 ) 1

Vegyszerek ipari használatra, feldolgozatlan műgyanták; feldolgozatlan műanyagok; ragasztók ipari

használatra.
17

Tömő-, dugaszoló-, és szigetelőanyagok, tömítőanyagok illesztésekhez, tömítő anyagok, tömítő szerek,

tömítő szilikonvegyületek, hővel szemben védő- és szigetelőanyagok, szilikongyanták (a 17. osztályba tartozó
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félkész termékek), tömítések, szigetelések, tömítőanyagok folyékony-, paszta-, gitt- vagy por alakban; bitumenes

anyagok tetőfedéshez, szigetelő- és hangszigetelő anyagok; tömőanyagok műanyagból, elsősorban műanyag
habok; szigetelő fóliák; öntapadós tömítések (nem irodaszer, háztartási vagy gyógyászati célra); szigetelés céljára
szolgáló vízszigetelő membránok, tömítő membránok, poliuretán habok.
19

Építőanyagok (nem fém); nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok és bitumen, nem fémből készült

hordozható épületek; nem fémből készült emlékművek; bitumen; bitumenes anyagok tetőfedéshez, bitumenes
termékek épületekhez; épületek, nem fémből; cement, agyag, beton, habarcs, gipsz, burkolólapok, nem fémből,
építéshez.
( 210 ) M 19 03526
( 220 ) 2019.11.21.
( 731 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) NOVUM Teszt
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

( 210 ) M 19 03527
( 220 ) 2019.11.21.
( 731 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont NOVUM
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03528
( 220 ) 2019.11.21.
( 731 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ETALON Teszt
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

( 210 ) M 19 03529
( 220 ) 2019.11.21.
( 731 ) BOIRON, Messimy (FR)
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) CORYLIA NEO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények.

( 210 ) M 19 03533
( 220 ) 2019.11.21.
( 731 ) Sydnex Kft., Tiszalúc (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CEBU
( 511 ) 16

Műanyag zacskók jég csomagolásához; szendvicspapírok; műanyag zsinórok zsákok összekötésére;

papírzsákok; szemetes zsákok; bélelő zsákok; kukazsákok; záró szalagos szemeteszsákok; uzsonnás tasakok;
fagyasztó és hűtőtasakok; háztartási alumínium fóliák; frissentartó fóliák; zacskók mikrohullámú sütéshez;
sütözacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; simítózáras tasakok; egyszer használatos PE
(polietilén) kesztyű; egyszer használatos esőkabát (poncho); sütőpapír; szilikonos sütőpapír; gumigyűrű.
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( 210 ) M 19 03546
( 220 ) 2019.11.22.
( 731 ) GLOBAL POST INTERNATIONAL LLC., Lewes, Delaware (US)
( 740 ) Bodolai László, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 19 03548
( 220 ) 2019.11.22.
( 731 ) Magyar Faápolók Egyesülete, Érd (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Egyesületi tevékenység, kollokviumok, konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai klubok

működtetése; kertészeti ágazattal kapcsolatos szakmai képzések és oktatási szolgáltatások.
44

Kertészi és kertészeti szolgáltatások, kertészeti információnyújtás és tanácsadás.

( 210 ) M 19 03554
( 220 ) 2019.11.25.
( 731 ) Bátkay Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DrumCafe
( 511 ) 41
43

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 03555
( 220 ) 2019.11.25.
( 731 ) Horváth István Attila, Gyömrő (HU)
( 740 ) Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt borok;

megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett
borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; égetett szeszes ital alapú aperitifek.
40

Borok termelése mások javára.

44

Szőlőtermesztés borkészítés céljából.

( 210 ) M 19 03559
( 220 ) 2019.11.25.
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( 731 ) PIKTOR Festék és Háztartási Vegyiáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

( 740 ) Takácsné dr. Nagy Anett, Koroncó
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
2

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

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

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

borotvák.
( 210 ) M 19 03566
( 220 ) 2019.11.26.
( 731 ) Eckhardt Tibor, Vác (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16
42

Építészeti tervek; építészeti makettek; építészeti modellek; nyomtatványok.
Tudományos és technológiai szolgáltatások; mérnöki munkák; épületek tervezése; építészeti és

várostervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03567
( 220 ) 2019.11.26.
( 731 ) dr. Nagy András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
42

Építés; építkezés; bontás; épületek kivitelezése.
Tudományos és technológiai szolgáltatások; mérnöki munkák; épületek tervezése; építészeti és

várostervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03569
( 220 ) 2019.11.25.
( 731 ) 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.
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( 210 ) M 19 03571
( 220 ) 2019.11.26.
( 731 ) FOX CONSULTING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KiwiSun Bioszolárium hálózat. Itt nem égsz, barnulsz!
( 511 ) 11

Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.
44

Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;
szépségszalonok.
( 210 ) M 19 03599
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Habera Annamária, Biatorbágy (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 19 03600
( 220 ) 2019.11.27.
( 731 ) Bakos és Társai Bt., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Fekete Gábor, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 39
43

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása (futárszolgálatok, áruszállítás).
Éttermi szolgáltatások (gyorséttermek, snack bárok, vendéglátás).

( 210 ) M 19 03608
( 220 ) 2019.11.28.
( 731 ) Huitang Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi
szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
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( 210 ) M 19 03616
( 220 ) 2019.11.28.
( 731 ) Koltai Krisztina Anett, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Csillárok; díszszökőkutak; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos lámpák; fénycsövek világításra;

fény diffúzorok; foglalatok elektromos lámpákhoz; gömblámpák; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba,
lámpákba; izzószálas égők; lámpák; LED-diódás világító berendezések; párologtató készülékek, evaporátorok;
világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és
berendezések.
20

Bútorok; ezüstözött üveg [tükrök]; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig

megmunkált állapotban; képkeretek; korall; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; mozgó
függődíszek [dekoráció]; műasztalosipari termékek [bútorok]; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy
műanyagból; tükörcsempék; tükrök (ezüstözött üveg).
21

Agyagedények; akváriumok (szobai -); festett üvegáru; kristályok [üvegáruk]; műtárgyak porcelánból,

kerámiából, agyagból vagy üvegből; párologtatók; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra;
síküveg [nyersanyag]; üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegek; üvegmozaikok, nem építési
célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; vázák; zománcozott üveg, nem
építkezéshez.
42

Csomagolástervezés; divattervezés; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások;

felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezés; ipari formatervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások;
népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés];
számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés.
( 210 ) M 19 03628
( 220 ) 2019.11.29.
( 731 ) Jean Paul Chavanon, Le Pouliguen (FR)
Michel Henri Chavanon, La Rochelle (FR)
Erik Jacques Albert Chavanon, Seiches-Sur-Le-Loire (FR)
Gildas Paul François Chavanon, Dampierre Sur Loire (FR)
Jean-Marie Thierry François Chavanon, Creteil (FR)
Pierre-Yves Benoit Chavanon, Grenoble (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DATIF P.C. NEO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; homeopátiás gyógyszerek idegi és alvási rendellenességek kezelésére.

( 210 ) M 19 03629
( 220 ) 2019.11.29.
( 731 ) Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)
( 541 ) FERTIGUM
( 511 ) 1

Műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelem

készítmények növények részére; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;
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algák [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; tőzeg [trágya]; humusz; humuszos fejtrágya;

nitrogén műtrágyák; kálisó; kálium; halliszt műtrágyák; szuperfoszfátok [trágyák]; foszfátok [trágyák];
kalcium-ciánamid [trágya]; salakok [trágyák].
( 210 ) M 19 03630
( 220 ) 2019.11.29.
( 731 ) Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Fulvit
( 511 ) 1

Műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelem

készítmények növények részére; biológiai készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra;
algák [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; tőzeg [trágya]; humusz; humuszos fejtrágya;
nitrogén műtrágyák; kálisó; kálium; halliszt műtrágyák; szuperfoszfátok [trágyák]; foszfátok [trágyák];
kalcium-ciánamid [trágya]; salakok [trágyák].
( 210 ) M 19 03631
( 220 ) 2019.11.29.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Sára-Csoóri Életműdíj
( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2),
televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével,
vezeték nélküli műsorterjesztés, video on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus
kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás
nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú
szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése, impresszáriók
szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok
szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,
színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk,
szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,
varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok
vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 210 ) M 19 03646
( 220 ) 2019.12.02.
( 731 ) Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Magyar György Csaba, Gyula
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( 546 )

( 511 ) 41

Fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok
rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése; zenei fesztiválokkal
kapcsolatos szolgáltatások; sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése;
szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; kulturális célú rendezvények
szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása;
jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;
szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online
hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.
( 210 ) M 19 03648
( 220 ) 2019.12.02.
( 731 ) Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Magyar György Csaba, Gyula
( 546 )

( 511 ) 41

Fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok
rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése; képzési célú fesztiválok
rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; zenei
rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;
kulturális célú rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élő szórakoztató
rendezvények lebonyolítása; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és
művészeti rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és
az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés;
versenyek szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyek intézése [szervezése]; versenyek szervezése
és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;
gasztronómiai versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; versenyek szervezése és lebonyolítása
[oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 19 03649
( 220 ) 2019.12.02.
( 731 ) Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)
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( 740 ) Dr. Magyar György Csaba, Gyula

( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

( 210 ) M 19 03666
( 220 ) 2019.12.03.
( 731 ) Oláh Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31
35

Kutya jutalomfalatok; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; tápkészítmények kutyáknak.
Kutyaeledelek kis- és nagykereskedelme; tápkészítmények kutyáknak kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 19 03668
( 220 ) 2019.12.03.
( 731 ) NeuTalent Kft., Leányfalu (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; informatikai oktatás; iskolai
szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kiadói
szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvkiadás; mentorálás; oktatás, tanítás;
oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;
online képzések biztosítása; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; szakképzési
tanfolyamok biztosítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő
tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai készségfejlesztés; szakoktatás, szakmai képzés;
számítógépekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított
oktatási információk; számítógépes programozással kapcsolatos oktatás; szemináriumok és workshopok [képzés]
szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések szervezése;
tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; tudományos tanfolyamok
lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; táboroztatás; nyári táborok
[szórakoztatás és oktatás]; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szórakoztatási, sport és kulturális
tevékenységek; képességfejlesztő oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása; digitális képességfejlesztő
oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 19 03669
( 220 ) 2019.12.03.
( 731 ) NeuTalent Kft., Leányfalu (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 42

Információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és
információs szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki
konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó szolgáltatások; számítógépes és információs technológiai
konzultációs szolgáltatások; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; tudományos
számítógép-programozó szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; weboldalak
tervezésével kapcsolatos tanácsadás.
( 210 ) M 19 03671
( 220 ) 2019.12.03.
( 731 ) Szendrei Kft., Ózd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Haj, és póthaj ragasztószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; körömápoló készítményekkel kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; műköröm alapanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; műköröm ragasztószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
műszempillákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempillaragasztó szerekkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillakefékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; szempillaelválasztókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillafésűkkel
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillagöndörítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillaspirálokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03672
( 220 ) 2019.12.03.
( 731 ) Szendrei Kft., Ózd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hajhosszabbításokhoz szükséges eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

hajhosszabbításokhoz szükséges termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; mesterséges
póthajakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műhajakkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; póthaj fejre való rögzítéséhez használt eszközökkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; póthaj rögzítéséhez használt eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03673
( 220 ) 2019.12.03.
( 731 ) Szendrei Kft., Ózd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Beltéri bútorokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kis-és
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nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati használatra kialakított speciális bútorokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati kezelési célokra kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; kozmetikai célokra kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
kozmetikai eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelésekhez kialakított
bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelési célokra kialakított
bútorokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai kezelőgépekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai szalonokba kialakított bútorokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03683
( 220 ) 2019.12.04.
( 731 ) AO Kaspersky Lab, Moscow (RU)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) Működésbe hozzuk a jövőt
( 511 ) 9

Monitorok [számítógép programok]; számítógépes programok, [rögzített]; számítógépes programok

[letölthető szoftverek]; operációs rendszer programok számítógépekhez; letölthető elektronikus kiadványok
kézikönyvek (útmutatók), könyvek, prospektusok és hírlevelek formájában számítógépes vírusok, operációs
rendszerek és szoftverek észlelése és javítása területén.
42

Honlaptervezési tanácsadás; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03692
( 220 ) 2019.12.05.
( 731 ) "TETŐ-PLUSZ" Tetőszigetelő és Kivitelező Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STYLECHECK
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb
médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing
szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; eladási, értékesítési
promóciók; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési
promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; harmadik személyek
termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak
globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus
médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és
elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai
úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési
felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások;
internetes marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási
szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkatesztelés; 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;
mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós
rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon
keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás számítógépes kommunikációs
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hálózatokon keresztül; online reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások
számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik
személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó
szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési
promóciós szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;
reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs
eszközön keresztül; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;
termékminták bemutatása; videofelvételek készítése reklámcélokra; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos
fogyasztói adatok nyújtása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és
szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; árubemutatás; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási
célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása
elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is;
audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása
elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; reklámterjesztési
szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül.
41

Nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek és

televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok
rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; audio-, film-, video- és televíziós
felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és
videoanyagok készítése, fényképészet; blogírási szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok
megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése;
elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus
napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése;
hangoskönyvek kiadása; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása;
szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével;
szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével.
( 210 ) M 19 03698
( 220 ) 2019.12.05.
( 731 ) Weber-Stephen Products LLC, Palatine, Illionis (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Grillezők, grillsütők és szerelt fedők grillezőkhöz.

( 210 ) M 19 03702
( 220 ) 2019.12.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ORALSEPT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 19 03703
( 220 ) 2019.12.06.
( 731 ) MUREXIN Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 1

Ipari ragasztók; ragasztók fali csempékhez; szilikonok.

( 210 ) M 19 03734
( 220 ) 2019.12.09.
( 731 ) Nébald Olivér, Üröm (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ételöntetekkel és ételszószokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; fűszerekkel és fűszerkeverékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
hentesárukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtőmágnesekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; képeslapokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; korsókkal
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; könyvekkel, magazinokkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
kulcstartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; matricákkal kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; növényi olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
poharakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; poszterekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekei kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
tollakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
43

Bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató
szolgáltatások; grilléttermek; mobil éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati
vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).
( 210 ) M 19 03735
( 220 ) 2019.12.09.
( 731 ) Budavári Dóra, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
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Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés;

utazás koordinálása egyének és csoportok számára.
41

Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; koncert szolgáltatások; koncertek
lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.
( 210 ) M 19 03742
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Györfi Szabolcs, Balatonfűzfő (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

( 210 ) M 19 03745
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Urbán Zsolt György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Magazinok, revük [időszaki lapok], nyomtatott publikációk, újságok; 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.
41

Újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, web-es

újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,
folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus
magazinok kiadása (social media felületeken való megjelenés), magazinok multimédiás megjelentetése, könyvek,
magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási
szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.
( 210 ) M 19 03747
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Airgroup Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Online, offline, webshop, kis-és nagy vegyeskereskedés.
Tudományos és technológiai szolgáltatások, mérnöki munkák, épületek tervezése, építészeti és

várostervezési szolgáltatások, tervezési szolgáltatások, épitményüzemeltetés.
( 210 ) M 19 03748
( 220 ) 2019.12.10.
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( 731 ) Nagyné Bali Szabina, Tiszaalpár (HU)

( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Gyógypedikűr és lábápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;

gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
egészségfelmérési vizsgálatok.
( 210 ) M 19 03750
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Sabjányi László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Benkő Ferenc, Budapest
( 541 ) Eluvium
( 511 ) 20

Művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy

műanyagból (1); szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (2).
28

Berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos
képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játék autók; játék fegyverek;
játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játékmodellek; játékok;
játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok
videojátékokhoz; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2);
marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz;
plüss játékok azokra erősített szundikendövei; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; sakkjátékok;
sakktáblák; sárkányrepülők; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; telekommunikációs
funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
( 210 ) M 19 03751
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Sabjányi László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Benkő Ferenc, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy

műanyagból (1); szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (2).
28

Berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos
képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; játék autók; játék fegyverek;
játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák (2); játékkonzolok; játékmodellek; játékok;
játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok
videojátékokhoz; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2);
marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; orsók sárkányokhoz;
plüss játékok azokra erősített szundikendövei; plüssjátékok szundikendővel; poharak kockajátékhoz; sakkjátékok;
sakktáblák; sárkányrepülők; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; telekommunikációs
funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
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( 210 ) M 19 03752
( 220 ) 2019.12.06.
( 731 ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DULCONATURAL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; táplálék-kiegészítők; diétás étrend-kiegészítők; étrendkiegészítők; vitaminok;

ásványi anyagok gyógyászati használatra.
( 210 ) M 19 03753
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) PurMester Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéssámson (HU)
( 541 ) PurMester
( 511 ) 1

Építőiparban használt ragasztóanyagok; építőipari felhasználású vegyi szigetelőhabarcs; építőipari

felhasználású vegyi tömítőhabarcs; építőipari ragasztószerek; különösen az építőiparban használt ipari
ragasztóanyagok; ragasztóanyagok építőipari felhasználásra; vegyi kompozíciók az építőipar számára; vegyi
összetételek az építőipar számára; feldolgozatlan poliuretán; kémiai elővegyületek poliuretán hab készítéséhez;
nyers vegyszerek poliuretán gyanták gyártásához; poliuretán bevonatok [nem festékek]; poliuretán granulátum;
poliuretán gyanták; poliuretán ragasztók; poliuretánok; poliuretánok gyártásában használt vegyszerek.
10

Poliuretán habkötés [rögzítő].

17

Építőipari szigetelőhabok; szigetelőanyagok építőipari felhasználásra; tömítőanyagok építőipari

felhasználásra; épületszigetelésként használt poliuretán hab borítás; kis sűrűségű poliuretán hab szigeteléshez; kis
sűrűségű poliuretán hab csomagoláshoz; poliuretán hab [félkész]; poliuretán hab csíkokban, gyártásban való
felhasználásra; poliuretán hab szigetelési célokra; poliuretán hab tömbökben; poliuretán hab tömbökben
szigeteléshez; poliuretán tömítőanyagok.
37

Építőipari szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos

információk nyújtása.
( 210 ) M 19 03754
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Velvet Zest Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MOZATA
( 511 ) 8

Állatnyíró eszközök, nyírógépek; kerámiakések; nem elektromos sajtszeletelők; evőeszközök; tojásszeletelő,

nem elektromos; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; gyümölcsszedők [kéziszerszámok]; gyümölcs szeletelők;
konyhai zöldségszeletelők; kések; macheték [széles pengéjű kések]; hústépő karmok; húsvágó kések, bárdok
[kéziszerszámok]; osztriganyitók; pizzavágók, nem elektromos; pikkelyező kések; ollók; kaparókések
[kéziszerszámok]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kanalak; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; villák
[evőeszközök]; műanyag kanalak, étkezővillák és étkezőkések; babakanalak, étkezővillák és étkezőkések;
ültetőkanalak [kertészet]; zöldségvágók (kézi működtetésű); zöldségreszelők; kézi működtetésű
zöldség-spirálvágók; zöldséghámozók [kéziszerszámok].
21

Kosarak háztartási használatra; spicckanalak [konyhai eszközök]; habverők, nem elektromos; söröskancsók;

palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; mosdótálak, lavórok; papírtörölköző adagolók; dobozok
üvegből; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyérvágó deszkák; vajtartók; vajtartó burák; kenyértartók; porcelán
tálcák; cukorkásdobozok; kerámiák háztartási használatra; éjjeliedények; kávéskészletek; mozsarak konyhai
használatra; bögrék, korsók; edények, fazekak; fazekasáruk; fűszertartó szettek; szívószálak; cukortartók;
tányérok; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; nem
elektromos tajine; teáskészletek [terítékek]; teafőző tojások; teaszűrők; tea cozy [teáskanna melegítő];
teafilter-tartók; teáskannák.
29

Ajvár [tartósított paprika]; articsóka, tartósított; padlizsánkrém; bab, tartósított; bogyós gyümölcsök,
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konzervált; kandírozott [cukrozott) mogyorók/diók; szárított, aszalt kókuszdió; datolya; falafel; ízesített

mogyorók, diók; gyümölcsök, tartósított; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcssaláták; gyümölcs csipsz;
gyümölcs alapú snackek; fokhagyma [konzervek]; gyömbérdzsem; mogyoró, előkészített; hummusz
[csicseriborsókrém]; dzsemek / lekvárok / gyümölcsízek; lencse, tartósított; alacsony zsírtartalmú
burgonyachipsek; gomba, tartósított; dióféle-alapú krémek; mogyorók, elkészített; étkezési olajok; olívaolaj,
étkezési; olajbogyó, tartósított; mogyoróvaj; földimogyoró, elkészítve; borsó, tartósított; savanyúságok;
virágporkészítmények [élelmiszer]; sültburgonya, chips; bundás burgonyaszeletek; burgonyapehely; mazsola;
magvak, elkészítve; étkezési szezámolaj; levesek; napraforgóolaj, étkezési; napraforgómag, elkészítve;
csemegekukorica, elkészített; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; zöldségsaláták;
zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségvelőkrém; növényi alapú tejszín; zöldségek, tartósított; zöldségek, főtt;
szárított zöldségek; zöldségkonzervek.
30

Agávé szirup [természetes édesítőszer]; szegfűbors; marcipán massza; mandulás édességek; ánizsmag;

almaszósz [ízesítők/fűszerek]; fűszeres készítmények ételekhez; pótkávé; durva árpaliszt; babliszt; kekszek
(aprósütemények); kenyér; zsemlék; zsemlemorzsa; feldolgozott hajdina; bulgur; briós; kandiscukor; cukorból
készült tortadíszek; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; zellersó; gabonakészítmények; gabonaszeletek; snack
ételek (gabona alapú -); chips [gabonakészítmény]; csokoládé; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;
csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; fahéj [fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; kakaó;
kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok; kávéaromák; kávé; kávé tejjel; kávé alapú italok; fűszerek, ízesítők;
kandiscukor; konyhasó; kukoricapehely; kukorica, sült; kuszkusz [búzadara]; kekszek, rágcsálnivalók; árpa
őrlemény; zabdara; curry [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; nyers tészták; salátaöntetek;
teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; fondant, tortamáz; gyümölcsös zselés cukor [édességek];
gyümölcsszószok; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; gyömbér [fűszer]; szirupok és melasz; dara
emberi fogyasztásra; halva [édességféle]; méz; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; pasztillák, szögletes cukorkák
[édességek]; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán; darált fokhagyma [fűszer]; menta cukrászati használatra;
mustárliszt; mustár; természetes édesítőszerek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;
diófélékből készült lisztek; szerecsendió; zabpehely; zab alapú ételek; zabdara; pálmacukor; palacsinták; lisztből
készült tészták; tésztaöntetek; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; süteménytészta; süteményekhez való tészta;
földimogyorós édességek; gyümölcsös sütemények/torták; pizza; pralinék; feldolgozott quinoa; ételízesítő
[fűszer]; rizs alapú rágcsálnivalók; méhpempő; kétszersültek; sáfrány [ételízesítő]; szendvicsek; szószok
[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; feldolgozott magok fűszerezési használatra; búzadara; szezámmagok
[fűszerek]; fűszerek; tabulé [arab saláta]; lepények; tea; tea alapú italok; kurkuma; kenyér kovász nélkül, macesz;
kávé, pörköletlen.
31

Mandula [gyümölcs]; friss gyümölcs válogatás; citrusgyümölcs, friss; kókuszdió; lenliszt [takarmány];

szárított virágok díszítésre; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss fokhagyma; magvak [gabona]; friss
mogyoró; gomba, friss; diófélék [gyümölcsök]; olajbogyók, friss; hagymák, friss zöldségek; narancs;
földimogyoró, friss; borsó, friss; paprika [növény]; növények; szárított növények díszítésre; burgonya, friss; élő
baromfi; rebarbara, friss; magvak; étkezési szezámmag, feldolgozatlan; cserjék; paraj, friss [spenót];
szarvasgomba, friss; friss zöldségek.
32

Aloe vera italok, alkoholmentes; alkoholmentes aperitifek; árpabor [sör]; sörök; termékek szénsavas vizek

előállításához; szénsavas víz; alkoholmentes almabor; alkoholmentes koktélok; energiaitalok; esszenciák italok
előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyömbéres üdítőital; szőlőmust; limonádék;
lítiumos vizek; mustok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcsitalok; készítmények
italokhoz; alkoholmentes italok; méz alapú alkoholmentes italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; alkoholmentes teaízű
italok; mandulatej; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok];
szódavizek; üdítőitalok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; asztali vizek; paradicsomlevek [italok];
zöldséglevek [italok]; vizek [italok]; tejsavó alapú italok.
40

Sörfőzés; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; gyümölcspréselés.

41

Bentlakásos iskolák; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; coaching [tréning]; oktatási
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információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése
[szórakoztatás]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása
[képzés]; szövegírás.
43

Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; bár szolgáltatások; panziók; foglalás panziókban; kávéházak;

tortadíszítések; ételek díszítése; vendéglátás; ételszobrászat; szállodai szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,
szállásfoglalás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; magánszakács, személyi séf
szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; gyorséttermek, snack bárok; átmeneti szállások
kiadása; szállásfoglalás.
44

Gazdálkodás (állatok); virágkötészeti szolgáltatások; kertészeti szolgáltatások; mezőgazdasági, vízművelési,

kertészeti és erdészeti féregirtás.
( 210 ) M 19 03757
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Istenes Bence Flórián, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Török Réka, Budapest
( 541 ) IstenEst
( 511 ) 41

Online szórakoztatás; online játékszolgáltatások; online szórakoztatás nyújtása; online interaktív

szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása;
multimédiás anyagok online kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online
szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató
szolgáltatások; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online
átvitel útján; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; riporteri szolgáltatások; showműsorok tervezése; show-k gyártása; show-műsorok
készítése; színpadi show-k szervezése; színházi show-k készítése; kulturális show-k szervezése; élő show-k
rendezése; komédia show-k szervezése; színpadi show-k rendezése; zenés show-k készítése; zenés show-k
rendezése; élő show-k készítése; show-k, műsorok rendezése; élő komédia show-k; műholdas televíziós show-k;
színházi show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; show-műsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; színházi produkciók; rádiós szórakoztatás; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok közvetítése;
rádióműsorok terjesztése; rádióműsorok készítése; rádióközvetítések készítése; rádió- és televíziókölcsönzés;
rádió- és televízióprogram készítése; televíziós és rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok készítése;
rádióműsorok készítése és bemutatása; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok
készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;
rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádiós és
televíziós show-műsorok és programok készítése; televíziós szórakoztatás; televízióműsorok bemutatása;
televíziós vetélkedők készítése; TV műsorok készítése; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek
készítésével kapcsolatos szolgáltatások; TV-műsorok szerkesztése [vágása]; TV- és rádióműsor előkészítés és
készítés; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; televíziós (műsor) gyártás; meghallgatások televíziós
játékműsorokra; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós speciális effektek készítése; meghallgatások
televíziós tehetségkutató versenyekre; televíziós szórakoztató műsorok készítése; szórakoztatás televíziós
hírműsorok formájában; rádió- és televízióműsorok készítése; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok
készítése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; televíziós show műsor készítés/rendezés;
szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás
televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; nem letölthető
filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; vezeték nélküli televíziós
közvetítésen keresztüli szórakoztatás; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; szórakoztatás
állandó televízióműsorok formájában a varieté területén; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális
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videotár szolgáltatások útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása pay-per view

[fizetős] műsorszolgáltatás útján; varieté-előadások bemutatása; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás];
szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; videorögzítés;
videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; online elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 19 03758
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) GloboSyS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) START FM
( 511 ) 35

Rádiós reklámozás, rádiós piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámszövegek
publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.
38

Rádióadás, rádiós kommunikáció.

41

Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03760
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) BestOn-Otthon Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Evőeszközök és ételkészítési eszközök, mint konyhai kések, vágó- és őrlőeszközök; evőeszközök;

evőeszközkészletek; baba evőeszközök; gyermek evőeszközök; kenőkések [evőeszköz]; műanyagból készült
eldobható edények és evőeszközök; nemesfém evőeszközök; nemesfémből készült evőeszközkészletek;
nemesfémből készült evőeszközök vágáshoz; villák [evőeszközök]; kézi működtetésű zöldség-spirálvágók; kézi
működtetésű zöldségreszelők; kézi zöldségszeletelők; konyhai zöldségszeletelők; mageltávolítók zöldségekhez;
nem elektromos zöldséghámozók; zöldséghámozók [kéziszerszámok]; zöldséghámozók [kézzel működtetett
kések]; zöldségreszelők; zöldségvágók (kézi működtetésű); nem elektromos sajtszeletelők; sajtkések;
sajtszeletelők; sajtszeletelők [kézi működtetésű]; sajtvágók (nem elektromos); konzervnyitók, nem elektromos;
kézi működtetésű konzervnyitók; gyümölcs csumázók; gyümölcs szeletelők; gyümölcskések; gyümölcsvágó
kések; nem elektromos gyümölcshámozók; asztali kések; bárdok [kések]; burgonyahámozók [kések]; eldobható
kések; evőeszközök [kések, villák és kanalak]; ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; filéző kések; haltisztító
kések; háztartási kések; húsvágó bárdok [kések]; húsvágó kések, bárdok [kéziszerszámok]; kenyérvágó kések
[kézi]; nemesfémből készült kanalak; nemesfémből készült villák; pikkelyező kések; rozsdamentes acélból
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készült asztali villák; rozsdamentes acélból készült asztali kések; rozsdamentes acélból készült asztali kanalak;

sterling ezüst asztali kések; halszeletelő konyhakések; japán konyhai aprítókések; konyhai mandolinok; konyhai
ollók; konyhakések; nem elektromos konyhakések; vékony pengéjű konyhakések; nem elektromos
élelmiszer-szeletelők; kézi működtetésű tésztavágók.
11

Barnító lámpák; belső lámpák hűtőszekrényekhez; égőfejek lámpákhoz; éjjeli lámpák; elektromos égők,

lámpák ünnepi díszkivilágításhoz; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; elektromos lámpák beltéri világításhoz;
elektromos ünnepi lámpák, világítások; elektromos lámpák; fényfüzérek, lámpafüzérek; gyertyás lámpák;
gyertyás lámpások; karácsonyfadíszek kivilágításhoz [elektromos lámpák]; kerámiából készült lámpások; kerti,
kültéri LED lámpák; kerti lámpák; LED-es lámpatestek, fényforrások; víztakarékos csaptelepek; porlasztófejek
csaptelephez; elektromos zöldségpárolók; gyümölcsaszalók; vízmelegítők [készülékek]; automata kávéfőző
készülékek; barbecue eszközök, készülékek; elektromos gőzölő készülékek főzéshez; elektromos melegszendvics
készítők; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; élelmiszerek melegítésére szolgáló
hőelektromos készülékek; élelmiszerek szerves anyagainak víztelenítésére szolgáló készülékek;
élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; főző berendezések és készülékek; füstfejlesztő
készülékek főzéshez; gázzal működő, forraláshoz használt készülékek; gőzfejlesztő készülékek főzéshez;
italmelegítésre szolgáló hőelektromos készülékek; italokat melegen tartó készülékek; kávépörkölő készülékek;
készülékek élelmiszerek füstöléséhez; készülékek élelmiszerek főzéséhez; készülékek italok melegítésére;
melegszendvics készítők; nyársforgató készülékek; pattogatott kukorica készítők; pecsenyesütő készülékek; tej
melegítése során hab készítésére szolgáló készülékek; tejmelegítő készülékek; tésztakelés-késleltető készülékek;
tésztakelesztő készülékek; vattacukor készítő gépek; folyadékhűtő készülékek; palackhűtők [készülékek];
konyhai elszívók; elektromos konyhai gépek főzéshez; elszívóernyők konyhai tűzhelyekhez; gázzal működő
konyhai gépek főzéshez; kamado [japán konyhai sütők]; konyhai tűzhelyek; tűzhelyek, konyhai tűzhelyek; edényés ételmelegítő fiók; beltéri elektromos grillek; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grill melegítő lapok; grillel
felszerelt, gázzal működő főzőberendezések; elektromos élelmiszer szárítók/aszalók háztartási célokra;
élelmiszer-melegítő berendezések; élelmiszer-szárítók, elektromos; élelmiszerszárítók; melegítő berendezések
élelmiszerekhez; olajsütő gépek élelmiszerekhez; elektromos főző serpenyők; elektromos főzőedények, fazekak;
elektromos főzőedények [háztartási célokra]; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőeszközök, főzőedények;
elektromos főzőkészülékek; elektromos főzőlapok; elektromos kukták, főzőedények; elektromos lassú főzők;
fondük [főzőberendezések]; főző berendezések; főzőedények [elektromosan melegített]; főzőedények és
főzőberendezések; főzőegységek; kelesztőszekrények tésztának; tésztakelesztő szekrények; teáskannák
[elektromos]; elektromos teafőzők; elektromos teamelegítők.
21

Gyümölcsfacsarók; gyümölcsfacsarók gyümölcslé készítéséhez; gyümölcsöstálak üvegből; gyümölcsprések,

nem elektromos, háztartási használatra; műanyag dobozos gyümölcslé tartó gyerekeknek; nem elektromos
gyümölcsprések; alumíniumból készült sütőtálcák; asztali késtámasz; asztali késtartók; asztali olaj-, ecet-, só- és
borstartó készletek; bőrből készült poháralátétek; cserépből készült bögrék; cserépből készült csészék; csészékből
és csészealjakból álló eszpresszós készletek; dinnyegolyó készítő; drágakövekből készült grilltepsik; edényfogó
kesztyűk; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével;
fából készült grill lapok; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; főzőedények és asztalteríték, villák,
kések és kanalak kivételével; főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási tárolóedények
kisállatoknak készült eledel tárolására; késtartó blokkok; konyhai tároló készlet; közönséges fémből készült
kosarak otthoni használatra; lezárható, nem fémből készült háztartási ételtárolók; méretre készült fedők ládákhoz
vagy vödrökhöz; nem nemesfémből készült csészealjak; csiszolóeszközök konyhai használatra [tisztításhoz];
csiszolókorongok konyhai használatra [tisztításhoz]; dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz]; konyhai
dörzsik; konyhai szivacsok; konyhai vagy háztartási használatra szánt súrolópárnák; adagolókanalak [háztartási
vagy konyhai eszköz]; alumínium sütőformák [konyhaeszközök]; befőttesüvegek, konyhai tárolók; drótkosarak
[konyhafelszerelés]; fa vágódeszkák konyhai használatra; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai
eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai
használatra; grillek, rostélyok [nem elektromos konyhaedények]; háztartási vagy konyhai eszközök; húsklopfolók
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[konyhai eszközök]; kaparók [konyhai eszközök]; kerámiák konyhai használatra; keverőkanalak [konyhai

eszközök]; kiöntők konyhai használatra; kombinált fedők konyhai tárolókhoz; konyhai darálók, nem elektromos;
konyhai dobozok, tárolók; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök, kis méretű; konyhai eszközök otthoni
grillezéshez, barbecue-hoz; konyhai eszközök sütéshez; konyhai eszközök szilikonból; konyhai fogókesztyűk;
konyhai köcsögök, bödönök; konyhai lapátkák; konyhai merőkanalak; konyhai papíradagolók; konyhai papírtartó
állványok; konyhai papírtartók; konyhai sütőformák; konyhai szűrők; konyhai vágódeszkák; konyhai tölcsérek;
konyhai szűrőkanál, szűrőlapát [nem elektromos]; mozsarak konyhai használatra; lukacsos kanalak [konyhai
eszközök]; konyhai vízadagolók, nem nemesfémből; nem elektromos habverők konyhai használatra; mozsártörők
konyhai használatra; nyársak [konyhaeszközök]; nem nemesfémből készült konyhai eszközök; nem elektromos,
konyhai darálók; reszelők konyhai használatra; nyársak (konyhai eszközök); spicckanalak [konyhai eszközök];
tésztaadagolók konyhai használatra; tartók, köcsögök konyhai eszközök tárolására; tárolók, tároló edények
háztartási vagy konyhai célokra; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tojáselválasztók
[konyhaeszközök]; edénymosó kefék; edénytisztító kefék; fémszálas edénysúrolók; mosogatórongyok edények
mosogatásához; alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; csontporcelán edények [kivéve evőeszközök];
edényalátétek; edényáruk; edények; edények, fazekak; edények mikrohullámú sütőkhöz; edények, nem
elektromos; edények nem nemesfémből; edények szuflékhoz; edényfogók és -alátétek; edénytartó állványok;
edényszárítók; edényszárító állványok; háztartási edényáru; gratin tálak, edények; hőálló edényfogók; hot pot
[gyorsfőző edények, nem elektromos]; kisállat csemege tárolására szolgáló edények; mikrohullámú sütőben
használható rizsfőző edények; műanyag tányérok [edények]; nem elektromos kuszkuszfőző edények; nem
elektromos rizsfőző edények; szemetes edények fémből; sütőben használható edények; sütőben és tálaláshoz is
használható edények; piknik kosarak edénykészlettel; serpenyő- és edénykaparó lapátok; nem elektromos tajine
edények; szigetelő ételtartó dobozok, edények; szigetelt fedők tányérokra és edényekre; tálak, edények [háztartási
eszközök]; tálaló edények előételekhez; tálaló keretek edényekhez; tejforraló edények; tűzálló edényáru [nem
játékok]; tűzálló edények; tűzálló tálak, lábasok [edények]; üreges edényáru kerámiából; grill fogók, csipeszek;
grill lapátok; grill serpenyők (nem elektromos); grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillező villák;
grillkesztyűk; grillserpenyők (nem elektromos); kemping grillek; alumínium élelmiszer tárolók; hőszigetelő
táskák élelmiszerekhez vagy italokhoz; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tárolók élelmiszerekhez
vagy italokhoz; hőtartó élelmiszertárolók; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; kézi
működtetésű élelmiszer darálók; tartók, dobozok élelmiszerek tárolásához; több szintes, japán élelmiszertároló
doboz [jubako]; főzőedények; fedők nyeles főzőedényekhez; alumínium főzőedények; főzőedények és serpenyők
[nem elektromos]; főzőeszközök, nem elektromos; hordozható főzőkészletek kültéri használatra; mikrohullámú
sütőben használható főzőedények; nem elektromos főzőedények [kukták]; nem elektromos főzőserpenyők;
párolók [főzőedények]; vákuumos termikus főzőedények; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra;
tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; tésztaszedő kanalak; étkészletek; bögrék, korsók;
bögretartó állvány; bögretartók; cserép bögrék, csészék; csészék és bögrék; porcelán bögrék; porcelánból készült
bögrék; fütyülős teáskannák; japán öntöttvas teáskannák, nem elektromos [tetsubin]; japán stílusú nemesfém
teáskannák [kyusu]; japán stílusú teáskannák [kyusu]; japán teáscsészék [yunomi]; nem nemesfémből készült
teáskészletek; nem nemesfémből készült teatojások, teaszűrők; nemesfémből készült teáskészletek; nemesfémből
készült teáskannák; poháralátétek teázáshoz; nemesfémből készült teatojások, teaszűrők; tea cozy [teáskanna
melegítő]; teáscsészék; teamécses-tartók; teamécses égetők; teafőző tojások; teafilter-tartók; teásdobozok, nem
nemesfémből; teáskanna alátétek; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; utántölthető teakapszulák;
desszertes tányérok; eldobható tányérok; komposztálható tányérok; nemesfémből készült tálaló tányérok; tálaló
tányérok; tányéralátétek műanyagból; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tányérok
műanyagból; tányérok nem nemesfémből; biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok; asztali tányérok
[eldobható -]; biológiailag lebomló tányérok; előételes tányérok.
35

Konyhai késekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; konyhai késekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban;
főzőedényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások; internetes kereskedelem, konyhai cikkek kiskereskedelme, konyhai cikkek nagykereskedelme;

étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03761
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Őszi Balázs, Szeged (HU)
( 740 ) Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Balcsi-Parti
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rozs, tészta es 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,
mártások és egyéb fűszerek, jég [fagyott víz].
32

Sörök; alkoholmentes italok, ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 19 03762
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Őszi Balázs, Szeged (HU)
( 740 ) Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rozs, tészta es 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, ízesítök, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
mártások és egyéb fűszerek, jég [fagyott víz].
32

Sörök; alkoholmentes italok, ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 19 03765
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Horváth Dániel, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Németi R. Máté, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
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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).
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].
32

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 19 03766
( 220 ) 2019.12.10.
( 731 ) Balogh Péter, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03769
( 220 ) 2019.12.11.
( 731 ) Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt., Alap (HU)
( 740 ) Gáncs Ottó Gábor, Csapod
( 541 ) Watereum
( 511 ) 9
42

E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek.
Blockchain mint szolgáltatás [BaaS].

( 210 ) M 19 03770
( 220 ) 2019.12.11.
( 731 ) Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) HMAX Index
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 19 03771
( 220 ) 2019.12.11.
( 731 ) Államadósság Kezelő Központ Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) HMAX
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 19 03772
( 220 ) 2019.12.11.
( 731 ) Lovas Gabriella Angéla, Siófok (HU)
( 541 ) Dzsiel
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 19 03774
( 220 ) 2019.12.12.
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( 731 ) Torday Ádám László, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Salavecz Gábor, Budapest
( 541 ) Hifi Magazin
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 19 03776
( 220 ) 2019.12.12.
( 731 ) Lukács Piroska Éva, Debrecen (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;
szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; bemutatók
szervezése szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása
szórakoztatási célokra; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; szórakoztatással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; multimédiás
szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási
célú filmgyártás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertek szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertek prezentálása;
koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek
bemutatása; zenés koncertek; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós zenei koncertek; popzenei
koncertek szervezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 19 03777
( 220 ) 2019.12.12.
( 731 ) Molnár Nikolett, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NINI
( 511 ) 18

Bőr pénztárcák; bőr erszények; bőr zsinórok; bőr tarsolyok; bőrszíjak; bőrtáskák; bőr aktatáskák;

bőrfonalak; bőrlemezek; bőrdobozok; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőrtáskák és bőrtokok; bőr hitelkártyatartók; bőr
bankkártyatokok; bőr levéltárcák; bőr irattartók; szíjak bőrből; kártyatartók [bőráruk]; bőrből készült kézitáskák;
bőrből készült hitelkártyatartók; bőrből készült dobozok; bőrből készült kártyatartók; bőrutánzatból készült
táskák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült hitelkártyatartó tárcák; bőrből készült táskák és
pénztárcák; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; megmunkált vagy félig megmunkált irhák és más bőrők;
utazótáska; utazóládák; kisméretű utazótáskák; műbőr utazótáskák; műanyag utazótáskák; utazókészletek
[bőráruk]; vesszőből font utazóládák; kofferek [kis utazóládák]; kerekes kofferek (kis utazóládák); bőrőndők,
utazóládák [poggyász]; pizsamatartók [kisméretű utazótáskák]; ruhák szállítására alkalmas utazótáskák;
utazótáskák, bőrőndők, tárcák és más hordozóeszközök; hátizsákok; babahordozó hátizsák; kis hátizsákok;
hátitáskák [hátizsákok]; féloldalas hátizsákok; hátizsákok, iskolatáskák; görgős hátizsákok; hátizsákok napi
gyalogláshoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; hátizsákok, táskák hegymászóknak; strandtáskák; napernyők,
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strandernyők; kalapdobozok utazáshoz; kalapdobozok bőrből; műbőr kalapdobozok; textil bevásárlótáskák;

vászontáskák; vászon bevásárlótáskák; katonai vászonzsákok; gurulós vászontáskák; csuklótáskák;
diplomatatáskák; divatos kézitáskák; cipőtáskák utazáshoz; övtáskák; övhöz erősíthető pénztárcák; oldaltáskák,
tarisznyák; kulcstokok; kulcstartók; kulcstartók bőrből; bőr és irha kulcstartó tokok; erszények, táskák smink,
kulcsok és más személyes tárgyak tárolására.
( 210 ) M 19 03778
( 220 ) 2019.12.12.
( 731 ) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)
( 541 ) REIVA SPINNING TACKLE
( 511 ) 28

Elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő horgászcsalik tárolására kialakított táskák; etetőanyagok

horgászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; felfújható horgász úszószékek; forgókapcsok
[horgászfelszerelés]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorog-eltávolítók mint horgászfelszerelések; horgász
előkék; horgász horgok; horgász nehezékek; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések; horgászathoz
használt kapásriasztók; horgászathoz kialakított táskák; horgászbot-nyelek; horgászbot rudak; horgászbot tartó
állványok; horgászbot tartók; horgászbotok; horgászbottartók; horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek];
horgászcsalik; horgászelőkék; horgászfelszerelés; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok;
horgászfelszerelések; horgászhálók [sporthorgász]; horgászhevederek; horgászorsó tartók; horgászorsók;
horgásztáskák; horgászvillantók; horgászzsinór-toldalékok; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgok
horgászathoz; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csali horgászathoz; mesterséges csalik
horgászathoz, halászathoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat]; műlegyek
horgászathoz; műlegyes dobozok horgászathoz [horgászati cikkek]; parti horgászbot-támaszok; páternoszteres
szerelékek [horgászfelszerelések]; távdobók műlegyes horgászathoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszók
[horgászfelszerelés].
( 210 ) M 19 03779
( 220 ) 2019.12.12.
( 731 ) Pancsa Emese Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Komposzt; komposzt aktivátorok; szerves komposztok.

6

Komposzttartók fémből.

7

Komposztálógépek; szerves hulladékot komposztáló gépek.

20

Műanyag komposztládák; komposztáló edények műanyagból; komposztáló ládák nem fém anyagokból.

( 210 ) M 19 03780
( 220 ) 2019.12.12.
( 731 ) Dr. Marosi Andrea Rozália, Budapest (HU)
Dr. Kathi Krisztina Judit, Budapest (HU)
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Dr. Kővári Alexandra, Budapest (HU)

Dr. Marton Roland Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bényi László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03781
( 220 ) 2019.12.12.
( 731 ) Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)
( 740 ) dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged
( 541 ) T E L E K I - Palackba zárt tradíció
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 19 03810
( 220 ) 2019.12.16.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József 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 az ellátás vagy
felhasználás 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; abakuszok, golyós számolótáblák, ácsvonalzók,
famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);
akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus
kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák; anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok
elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek,
numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók;
áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők;
árammérők, ampermérők, áramtároló rácsok elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek
[elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék; asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio
keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus
kormányberendezések járművekhez; autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi
célokra; azbesztruhák tűzvédelmi célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok
elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk;
balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló
eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok;
betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő
robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági
ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok
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számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2);

búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák
[laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok;
cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság];
csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők;
csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási
célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek
mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók
méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák
[fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem
gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális
könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi
asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;
egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];
elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések,
jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;
elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos
akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos
csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos
elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és
elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek
(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;
elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos
riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,
veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,
termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;
elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;
elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus
zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;
életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok
[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;
equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő
csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;
exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes
vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;
fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;
fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,
képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;
fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];
fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő
macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi
berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók
járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek
és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók
[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek
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(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;

földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek
fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok
[detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok,
mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző
készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések;
hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek;
hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök, hangreprodukáló készülékek; hangriasztók;
hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok, hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók,
hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők,
hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú
állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek
[elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos
libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és
nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;
hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek;
hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló
készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös
érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált
áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok; interkommunikációs
berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy
vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok
[mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; játékszoftverek; jelölőmércék
[asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy
mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;
kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos kapcsolótáblák;
kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos
berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra;
kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi
elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó
készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;
klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt
kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok;
kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika];
kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos
kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító
vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;
kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok;
kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi
tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős
szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;
légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló
készülékek kivételével; légzőkészülékek légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem
mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók, dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;
lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők
(2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető
számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló
M217

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 3. szám, 2020.02.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
készülékek; levélmérlegek, lézerek nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok,

hajósebesség mérő műszerek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez;
lopásgátló berendezések, elektromos; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek];
magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók;
mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító
kártyák; mágneslemezek; mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók
[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével
működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő
készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;
mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2);
mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral;
mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak;
mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai
léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai
eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;
monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet];
munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas
navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek
[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok;
napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti
számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók
szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;
nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;
okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek
(laboratóriumi); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek;
optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák;
optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg;
orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz;
oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák;
pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;
petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek, pitot-csövek; planiméterek, területmérők;
polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk
újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari
használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon
készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő
készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták
fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek
nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás
elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;
savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;
sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,
sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei
[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;
spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő
berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó
berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;
számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;
számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes
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programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,

rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák;
számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök;
számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek;
szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló
szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;
szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk;
szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [ÖLED]; szextánsok; szferométerek;
szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és
vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő
műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];
szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos
használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők
légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp
tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek
[távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő
elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek;
távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató
számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok;
telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők;
teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő
készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális
személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék
(1); tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszintmérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;
vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);
zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;
zsinórok csiptetős szemüveghez.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
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tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; abszorbens

papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; arany
töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali
könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek;
bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák,
festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek
[irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok
[papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz;
cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők
[elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék
kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekkkönyv borítók;
csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag
keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy
kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű
vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék
[papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék
papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetáicák; értesítő kártyák;
érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók
[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy
anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz
[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz
vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem
játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók,
térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák
papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták;
iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok
lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok,
iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer
szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;
írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1); írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk];
írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek
[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós
matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,
kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,
levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok;
könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő
berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők;
könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálok
irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró
öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek; litográfiai
kréta; lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk;
másológépek, duplikátorok; metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta;
modellező viasz, nem fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra;
műanyagok modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek;
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naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);

nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott
kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák
rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil
[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz](2);
palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból
készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászcímkék; papírból készült szűrőanyagok;
papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez;
papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz;
papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy
lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők;
papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy
műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati
eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok
(1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek
(3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek;
poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra
(2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók
[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási
célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok
(2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk];
sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;
söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani
táblázatok; számok [nyomdai karakterek] ; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok
[nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák;
színes olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak;
szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve
készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és
tolltartó állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolitörlők; többmásolatos papírok
[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;
tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;
ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;
útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír;
virágcserépburkolók papírból; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; viszkózlapok,
lemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok;
vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő
üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
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; acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények;
akváriumfedők; akváriumok (szobai); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek];
állványok hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült
párologtatók kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);
asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;
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baromfigyűrűk; bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok

[viváriumok]; bontófésűk; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők; borotvapamacsok, borotvaecsetek;
borotvapamacs tartók; borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk,
plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék
dekantálókhoz; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók
[csipeszek]; cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos;
csajkák, katonai evőcsészék; csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék;
csizmahúzók; csövek és hegyek süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók,
demizsonok, üvegballonok; dezodoráló szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből
dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók
üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; edényfogó kesztyűk; edénymosó
kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek
kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételbúrák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével;
étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák,
fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök;
felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák;
festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos);
fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordítóés kenőlapátok, spatulák konyhai használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó
mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek,
rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz;
gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem
elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem
mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem
elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző edények, nem
elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,
konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és
italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok
sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;
jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi);
kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;
kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; keksztartók;
kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási
használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;
kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,
nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez;
koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó párologtatók; konyhai darálók, nem
elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis
méretű (2); konyhai fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek,
pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok
[üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák
háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej
kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr
kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok
porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok
kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;
mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból
vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos
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ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények;

nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási
használatra; nyakkendőprések; nyeles agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők,
nem elektromos; olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák
[háztartási eszközök]; öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények
locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;
papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők,
illatszerpermetezők; párologtatók; perselyek; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták
[borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó,
fényesítő anyagok, a papír, a kő és készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos,
háztartási használatra; porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók;
porrongyok; portalanító készülékek, nem elektromos; portörlő rongy; portörlő tollseprűk; púderpamacsok;
reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák;
ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátacsipeszek; salátás kanalak; salátástálak;
sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg
[nyersanyag]; sminkeltávolító termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók;
söröskancsók; sörték kefékhez; spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák,
süteményszaggatók; szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2);
szarvasbőr tisztításhoz; szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási
használatra; szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból,
kerámiából, agyagból vagy üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2);
szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók,
textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem
elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák
papírból, háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények
háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok;
teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók;
tésztavágók; textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák,
súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1);
toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem elektromos; tojás szétválasztók, nem
elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (2); tojástartók;
tortalapátok; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek; törlőkendők fényezéshez;
törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák; újrahasználható jégkockák; újrahasználható
szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok;
üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos
vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg
járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált
állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál, nem textílipari használatra;
üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üvegszál nem szigetelési célra vagy textilipari
használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok;
vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok
elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem
építkezéshez; zöldségestálak.
28

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

gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz;
árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba
játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések];
békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek;
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biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;
csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];
dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;
drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok
biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;
felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz
gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;
golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan
edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító
szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak
[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás
szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított
védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);
horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak
íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);
játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák
(2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;
játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi videó játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;
korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák
játékokhoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok [játékok];
lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek
[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;
patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti
kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok
szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus
sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;
sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;
siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók
(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók
[játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi
álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek;
tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;
teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék
karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok];
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ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók

horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz;
üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők
játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,
vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; 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; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, 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; iratmásolás; 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- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; 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 reklámvagy 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; pénzügyi auditálás; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; 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); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
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pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); 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.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása
[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb
elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció
biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont
szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és
mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek
kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
41

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

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
audioberendezések kölcsönzése; 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 klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és
tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények
üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;
idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott 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);
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kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek
számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; 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 drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; 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 nyújtott képzési 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; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [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.
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;
adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem
fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1);
beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;
dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;
fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai
kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési
alkalmasság]; grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések
felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára
[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai
[IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari
formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs
technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;
műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;
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kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések
készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek
írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása
weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;
számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete
[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,
kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok
elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és
szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;
szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési
technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;
térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai
kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi
szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz
alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása
internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 19 03813
( 220 ) 2019.12.16.
( 731 ) Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Magazin mellékletek újságokhoz; magazin borítók; szakmai magazinok; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

magazinok, revük [időszaki lapok].
35

Hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban;

gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;
hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban;
hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési felület
biztosítása újságokban; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások;
újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás
előkészítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása;
közvélemény-kutatás.
41

Nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; magazinok kiadása; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az
interneten; elektronikus magazinok kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; vezetésbiztonsági képzés;
vezetésoktatási szolgáltatások gépjárművezetők számára; haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére;
tréningek biztosítása; közúti biztonsághoz kapcsolódó gépjárművezetői oktatás; újságok, folyóiratok, katalógusok
és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; webes újságok megjelentetése; újság
kiadása ügyfelek számára az interneten; sorsjátékok, lottók szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 19 03883
( 220 ) 2019.12.19.
( 731 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
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Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csatári Ákos, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

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

( 210 ) M 19 03886
( 220 ) 2019.12.20.
( 731 ) 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

Gépek, szerszámgépek, 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].
( 210 ) M 19 03895
( 220 ) 2019.12.20.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, 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.

( 210 ) M 19 03896
( 220 ) 2019.12.20.
( 731 ) Timac Agro Hungária Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szladics Viktória, Budapest
( 541 ) Sales AGROW
( 511 ) 35

Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

információk szolgáltatása.
41

Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

44

Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

( 210 ) M 19 03898
( 220 ) 2019.12.21.
( 731 ) Miholics Katalin, Csorna (HU)
( 541 ) KATACRAFT
( 511 ) 40

Varrás [egyedi gyártás].
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( 210 ) M 19 03899
( 220 ) 2019.12.22.
( 731 ) Bartal Tamás András, Lábatlan (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Webalkalmazás-szoftverek.

( 210 ) M 19 03905
( 220 ) 2019.12.27.
( 731 ) Racsmány Ferenc 50%, Balatonakarattya (HU)
Sárközi Éva 50%, Balatonakarattya (HU)
( 541 ) BLISSPRESSO
( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 19 03909
( 220 ) 2019.12.27.
( 731 ) KVX Innovations Kft., Villány (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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; számítógépek és számítógépes perifériák.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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.
( 210 ) M 19 03910
( 220 ) 2019.12.29.
( 731 ) FETIM-CONS KFT., Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzletviteli tanácsadás.

( 210 ) M 20 00040
( 220 ) 2020.01.08.
( 731 ) Vivo Mobile Communication CO.; LTD., Wusha; Chang'An; Dongguan; Guangdong (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
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Okostelefonok; mobiltelefonok; tokok mobiltelefonokhoz; védőlapok mobiltelefonokhoz; védőfóliák

mobiltelefon-kijelzőkhöz; mobiltelefon állványok; fejhallgatók; fejhallgatók mobiltelefonokhoz; szelfi botok
okostelefonokhoz; USB kábelek; tápegységek; elemek; elektromos akkumulátortöltők; mobil töltő akkumulátorok
(újratölthető akkumulátorok); hangszórók; intelligens hangszórók; vezeték nélküli fejhallgatók okostelefonokhoz;
vezeték nélküli töltők; letölthető applikációs szoftver mobiltelefonokhoz; számítógépek; okosszemüvegek;
okosórák; tablet számítógépek; noteszgépek; televíziók; okostelevíziók; vezeték nélküli fülhallgatók; vezeték
nélküli hangszórók.
( 210 ) M 20 00067
( 220 ) 2020.01.11.
( 731 ) Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Budapest Pride
( 511 ) 25

Játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; nyakpántok [ruházati cikkek részei]; ruházati

cikkek nők számára; sálak [ruházati cikkek]; szőrméből készült ruházati cikkek; topok [ruházati cikkek];
vállpántok ruházati cikkekhez; vízhatlan ruházati cikkek; ruházati cikkek színházi használatra.
35

Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők
értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
41

Szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.
A rovat 164 darab közlést tartalmaz.
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